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HET PARKET VAN CASSATIE 

Vertaling van de rede uitgesproken door de h. J.M. Piret, advo
caat-generaal bij het Hoi van Cassatie, op de plechtige 
openingszitting van dit Hoi, de le september 1994, en waarvan 
het Hoi het drukken heeit gelast 

1. Waarom dat onderwerp? 

De procureur-generaal, in samenwerking met de minister van 
Justitie, houdt op 7 en 8 oktober e.k. een colloquium over : « Een 
eigentijds openbaar ministerie "· 

Er zal daar nauwelijks sprake zijn van bet parket van Cassatie, 
dat in wezen verschilt van de parketten van eerste aanleg en van 
boger beroep. Dat verschil heeft voor een klein deel te maken met 
zijn statuut, maar vooral met zijn bevoegdheid en met de rol die 
bet tijdens de rechtspleging vervult. 

Het onderscheid verdient des te meer aandacht nu bet Europees 
Hof van Justitie vrij onlangs de schijn hoven de werkelijkheid 
heeft verkozen en aldus een eeuwenoude en in de Belgische wet 
vastgelegde praktijk in bet geding heeft gebracht, zulks ten koste 
van een kentering in de rechtspraak, die moeilijk te verklaren 
valt (1). 

2. De oorsprong van gemeenschappelijke benamingen 

De verwarring is eigenlijk ontstaan ten tijde van de Franse 
revolutie. lmmers, bet decreet van 27 november en 1 decem
ber 1790 waarbij de « tribunal de cassation » werd opgericht ter 
vervanging van de « conseil des parties » van bet Ancien Regime, 
stelde bij dat rechtscollege een commissaris van de Koning aan, 
die aldus dezelfde titel kreeg als de commissarissen die zelf bij de 
hoven en rechtbanken de opvolgers waren zowel van de in Frank
rijk sinds de 14e eeuw bestaande procureurs en advocaten van de 
Koning als van de procureurs-generaal en de fiscale officieren die 
de hertogen van Boergondie in de 15de eeuw in onze provincien 
hadden ingevoerd. 

De leden van het openbaar ministerie bij de verschillende 
gerechten bleven identieke benamingen voeren ook toen de 
commissarissen des Konings eerst commissarissen van de rege-
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ring werden in de Grondwet van 22 frimaire jaar VIII (13 decem
ber 1799), en later keizerlijke procureurs-generaal en keizerlijke 
procureurs ingevolge het senatus-consult van 28 floreal jaar XII 
(18 mei 1804), waardoor het « tribunal de cassation » omgevormd. 
werd tot een Hof van Cassatie en een keizer de leiding kreeg van 
de Republiek (2). 

Ook thans nog gaan achter de termen « openbaar ministerie, 
parket, procureur-generaal, advocaat-generaal » functies schuil 
die grondig verschillen. 

3. Statuut 

Het statuut van de magistraten van het parket van Cassatie 
wijkt weliswaar enigszins af van dat van hun coilega's van andere 
parketten, maar dan enkel in nuances die niet van die aard zijn 
dat zij de verwarring uit de wereld kunnen helpen. 

Aile magistraten van het openbaar ministerie worden door de 
Koning benoemd. Die benoeming is niet afhankelijk van de voor
afgaande voordracht door politieke of gerechtelijke vergade
ringen, zoals dat voor tal van magistraten van de zittende magis
tratuur wel het geval is. Thans moeten de magistraten van het 
openbaar ministerie, net als de leden van de zittende magistra
tuur, indien zij op 1 oktober 1993 niet het ambt van magis
traat uitoefenden, een gerechtelijke stage hebben volbracht of 
geslaagd zijn voor een examen van beroepsbekwaamheid en 
bovendien voldoen aan de diploma- en ancienniteitsvereisten die 
in het Gerechtelijk Wetboek (art. 254) zijn bepaald, 

De benoeming van de magistraten van het parket van Cassatie 
verschilt van die van de andere « staande magistraten » aileen op 
het stuk van de ancienniteitsvereisten en doordat het voorafgaan
delijk advies van het bij artikel 259 ter van hetzelfde wetboek 
bepaalde co mite voor eerstgenoemden niet is vereist. 

Een gelukkige traditie wil echter dat de minister van Justitie de 
benoeming van de door de procureur-generaal voorgestelde advo
caat-generaal bij het Hof van Cassatie aan de Koning ter onderte
kening voorlegt. 

De magistraten van het openbaar ministerie kunnen door de 
Koning worden afgezet, maar aileen wanneer zij grovelijk tekort
komen aan de plichten van hun ambt. Er bestaat dienaangaande 
geen enkel onderscheid tussen de magistraten van het openbaar 
ministerie, maar wel tussen hen en de magistraten van de zetel 
die aileen door het Hof van Cassatie kunnen worden afgezet, 
overigens om dezelfde reden (3). 

In feite worden de magistraten van de parketten en auditoraten 
in ons land, in tegenstelling tot hetgeen soms in buurlanden 
gebeurt, niet zonder hun instemming verplaatst, terwijl nochtans 
artikel 152 van de Grondwet het voorrecht van onafzetbaarheid 
aan de rechters voorbehoudt. · . 
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;_De zittende en de staande magistraten dienen dezelfde onver

enigbaarheden in acht te nemen en « genieten » hetzelfde << voor
recht van rechtsmacht », zelfs nadat zij de pensioenleeftijd hebben 
_bereikt, op voorwaarde dat hun ambt voordien niet beiHndigd is 
door ontslag, afzetting of gebrekkigheid waardoor zij hun ambt 
niet verder konden blijven uitoefenen (4). · 

Niettegenstaande de grate gelijkenis in de benoemingsvoor
waarden (5) en de volstrekte gelijkheid in de voorwaarden inzake 
verblijfplaats (6) en inrustestelling (7), evenals in de gronden voor 
verhaal op de rechter (8) en wraking (9), heeft het Arbitragehof 
terecht geoordeeld dat de Grondwet << door bij artikel 30 te bepalen 
dat de Rechterlijke Macht wordt uitgeoefend door de hoven en 
rechtbanken, en bij artikel101 dat de Koning de ainbtenaren van 
het openbaar ministerie benoemt en ontslaat », zelf de grondslag 
heeft gelegd voor een statuut en een organisatie van het openbaar 
ministerie die verschillen van die van de zittende magistratuur. 
Dat statuut en die organisatie worden met name gekenmerkt door 
de verhoudingen van hierarchische aard tussen de ambtenaren 
van het openbaar ministerie. Die verhoudingen vloeien voort uit 
de concentratie, in handen van de procureur-generaal bij het hof 
van beroep, van de Ieiding van de activiteit van alle parketma
gistraten in het rechtsgebied van dat hof (10). 

Het Arbitragehof heeft daaruit afgeleid dat · het niet-collegiaal 
karakter van de tuchtrechtelijke beslissingen jegens een parket
magistraat de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt. 

me uitspraak betreft echter alleen de parketten bij de 
gerechten in eerste aanleg en in hoger beroep. 

4. Tucht 

. In tuchtzaken is het statuut van het parket van Cassatie overi
gens niet verschillend. 
· Hoewel dat in het verleden nog nooit is gebeurd, kunnen zijn 
leden geschorst of afgezet worden door de Koning. De minister 
van Justitie kan hen een waarschuwing of censuur opleggen, en 
ciok de procureur-generaal kan zelf die twee laatste straffen aan 
zijri .·. advocaten-generaal en aan de procureurs-generaal bij cie 
hoven van beroepopleggeri (11). 

Er is gezegd dat het tuchtstatuut van de parket- en auditoraat
magistraten het minst benijdenswaardige is (12). Uw Hof besliste 
evenwel dat cassatieberoep tegen een tuchtstraf, die een procu
reur-generaal bij het hof van beroep heeft opgelegd aan een 
magistraat van het openbaar ministerie die onder zijn gezag staat, 

-ontiran)wlijk is (13). En het Arbitragehof heeft onlangs geoordeeld 
dat de artikelen 415, tweede lid, en 610 van het Gerechtelijk 
;Wetboek', in samenhang gelezen met artikel1088 van het Gerech
'Jelijk Wetboek en in die zin ge'interpreteerd dat alleen de procu
reur-gerieraal.bij het Hof van Cassatie, op voorschrift van de 
rniriister van Justitii:!, een vordering tot' nietigverklaring bij het 
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Hof van Cassatie kan instellen tegen een beslissing van een procu
reur-generaal bij het hof van beroep om de tuchtstraf van de waar
schuwing of de censuur aan een griffier op te leggen, de arti
kelen 10 en 11 van de Grondwet schenden (14). Het Arbitragehof 
zou waarschijnlijk in dezelfde zin beslissen als het zou gaan om 
een magistraat van het openbaar ministerie en niet om een grif
fier. Het Arbitragehof heeft, in zijn arrest van 18 november 1992, 
waarin het specifiek karakter van het statuut en van de organi
satie van het openbaar ministerie werd beklemtoond, aileen 
aangenomen dat beslissingen in tuchtzaken nopens die magis
traten niet collegiaal hoeven te worden genomen, en uitdrukkelijk 
het probleem van mogelijke voorzieningen tegen die inaatregelen 
aangehouden (15). 

De vraagt rijst in ieder geval of de leden van het openbaar 
ministerie door hun tuchtstatuut in een staat van afhankelijkheid 
verkeren. 

De kiese problematiek van de verhouding tussen het openbaar 
ministerie en de Uitvoerende Macht is al besproken in talloze 
geleerde werken, die hier enkel samengevat kunnen :worden (16). 

5. Leden van de rechterlijke orde, 
organen van de Rechterlijke Macht 

Het staat vooreerst buiten kijf dat de leden van het openbaar 
ministerie, ongeacht van welke macht zij het orgaan zijn, als 
dusdanig steeds als magistraten, leden van de rechterlijke orde 
optreden (17). 

De wettigheid van hun handelingen kan, bijvoorbeeld, niet door 
de Raad van State worden getoetst (18). 

Bij de parlementaire voorbereiding van het Gerechtelijk 
Wetboek hebben de bevoegde senaatscommissies beslist de tekst 
van artikel 137 van het ontwerp van wetboek t'i! schrappen. 
Luidens die tekst vertegenwoordigde het openbaar ministerie de 
Uitvoerende Macht bij de Rechterlijke Macht. De senatoren deden 
opmerken dat die bepaling de opdracht van het openbaar minis
terie niet op passende wijze omschreef. Zoals in het verslag van de 
koninklijk commissaris, stafhouder Van Reepinghen, werd 
beklemtoond neemt het openbaar ministerie immers deel aan de 
rechtsbedeling en is het bekleed met een beoordelingsbevoegd
heid, zowel bij het instellen van vervolging als in de adviezen die 
het uitbrengt. Aan zijn onafhankelijkheid kan daarbij door geen 
enkele politieke of tuchtoverheid afbreuk worden gedaan, met als 
enig voorbehoud het recht van de minister van Justitie om vervol
gingen te bevelen (19). 

Reeds in 1853 besloot een commissie, die door de Belgische rege
ring was opgericht om een nieuwe wet op de gerechtelijke inrich
ting op te stellen, dat de oude Franse wetten waarin de leden van 
het openbaar ministerie als ambtenaren van de Uitvoerende 
Macht werden omschreven; dat die wetten « ne tenaient aucun 
compte de la participation du ministere public a !'administration 
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de la justice, participation toute de conscience comme ceile du 
juge, et pour laqueile il ne releve pas plus que le juge d'une auto
rite quelconque , (20). 

Het is dus onjuist te beweren dat de magistraten van bet open
baar ministerie << tot de Uitvoerende Macht behoren >> of « grond
wettelijk deel uitmaken van de hierarchie van de Uitvoerende 
Macht» (21). Het feit dat ze door de Koning benoemd en afgezet 
kunnen worden volstaat duidelijk niet om dergelijke beweringen 
te verantwoorden. Oak de rechters worden door de Koning 
benoemd. Het afzetten van een magistraat van bet openbaar 
ministerie moet verantwoord worden. En niets in de uitoefening 
van zijn ambt wijst erop dat hij tot de Uitvoerende Macht behoort 
of dat hij daaraan is onderworpen, terwijl de Grondwet zelf hem 
op ondubbelzinnige wijze een plaats geeft binnen de Rechterlijke 
Macht. 

De probleemstelling of de magistraten van de parketten leden 
van de Rechterlijke Macht zijn, is fout (22). Een macht heeft geen 
« leden », aileen wat gemeenzaam « organen » wordt genoemd. De 
magistraten van bet openbaar ministerie, leden van de rechter
lijke orde, treden op als organen van de Uitvoerende Macht 
wanneer zij de strafvordering uitoefenen of de rechterlijke beslis
singen uitvoeren. Zij treden op als organen van de Rechterlijke 
Macht wanneer zij de rechter bijstaan en hem willen voorlichten 
nopens de uitlegging van de wet en de toepassing ervan op een 
bepaalde zaak (23). 

Het openbaar ministerie is weliswaar een orgaan van de Rech
terlijke Macht maar oefent geen rechtsprekende bevoegdheid uit. 
Die bevoegdheid behoort uitsluitend aan de hoven en rechtbanken 
(24). 

6. Gezag van de minister van Justitie? 

Aileen wanneer een lid van een parket als orgaan van de Uitvoe
rende Macht optreedt staat het onder het gezag en het toezicht 
van de minister van Justitie. Die toestand valt niet per se te 
betreuren; de minister van Justitie is immers de enige binnen de 
Regering die nog naar een deugd is genoemd ... (25). 

Hij heeft niet bet gezag om de procureurs-generaal te verbieden 
de strafvordering in te steilen, maar hij kan hen wel opdragen dat 
te doen, in zoverre dat verenigbaar is met de eerbiediging van de 
eigen bevoegdheden die deze magistraten rechtstreeks uit de wet 
halen (26). Hij kan hen oak algemene instructies geven, mits die 
de toepassing van de wet, de coordinatie van het strafbeleid, de 
organisatie van de verdediging van de openbare orde beogen. Voor 
die doelstellingen is hij immers voor het parlement verantwoorde
lijk. Op die gebieden kan hij echter niet doeltreffend optreden dan 
met de samenwerking van de procureurs-generaal die in hun 
ambtsgebied, aileen, de werkzaamheden van de parketten en audi
toraten leiden (27). 
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Noch de procureurs-generaal, noch hun medewerkers treden op 
bij delegatie van de minister. Hun optreden geschiedt krachtens 
de opdracht die hun door de wet rechtstreeks is toevertrouwd, als 
uitdrukking van de wil van de Natie, waarvan aile machten 
uitgaan (28). In die zin is het dat de uitspraak moet worden 
begrepen van procureur-generaal Hayoit de Termicourt wanneer 
die betoogde dat het openbaar ministerie optreedt krachtens de 
delegatie die hem door de Natie zelf is gegeven, een uitspraak die 
overigens wars is van de « hovaardige filosofie » die sommigen 
daarin menen te onderkennen (29). 

In de betrekkingen tussen de Uitvoerende Macht en het open
baar ministerie moet gestreefd worden naar een evenwicht tussen 
twee verwerpelijke excessen : enerzijds, de buitengerechtelijke 
inmenging in de werking van de Rechterlijke Macht, anderzijds, 
het nastreven van een totale onafhankelijkheid die aan de 
minister van Justitie elke mogelijkheid zou ontnemen om op te 
treden en hem derhalve iedere verantwoordelijkheid zou 
ontnemen, in de gevallen waarin de uitoefening van het ambt van 
openbaar ministerie ook buiten het toezicht van de rechtbanken 
valt (30). 

Dat bij de uitoefening van de strafvordering « politieke » over
wegingen, in de ruime zin, in aanmerking genomen worden, valt 
niet uit te sluiten, zolang het gaat om een gezond strafbeleid, wars 
van partijdige bedoelingen en van ijdele hang naar prestige. 

Ten aanzien van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie 
blijft het gezag van de minister van Justitie beperkt tot het 
uitlokken van diens optreden in de uitzonderlijke gevallen die we 
verder zullen vermelden. En zelfs in die gevallen kan de procu
reur-generaal concluderen tot verwerping van de vorderingen die 
hij op verzoek van de minister heeft geformuleerd (31). 

In Frankrijk evenwel wordt het ambt van openbaar ministerie 
bij het Hof van Cassatie persoonlijk toevertrouwd aan de procu
reur-generaal. Aldus ontsnapt het aan het ministerieel gezag dat 
daar, in veel sterkere mate dan bij ons, over de parketten van de 
andere gerechten kan worden uitgeoefend (32). In Nederland 
wordt de procureur-generaal bij de Hoge Raad voor het leven 
benoemd, in tegenstelling tot de andere leden van het openbaar 
ministerie (33). 

In Belgie is een dergelijk onderscheid niet gemaakt, wat aanlei
ding heeft gegeven tot bepaalde kritiek (34). 

Zoals we echter zullen zien, hoeft helemaal niet gevreesd te 
worden voor misbruik van de tussenkornst van de Uitvoerende 
Macht in de uitoefening van het zeer beperkte recht van optreden 
dat de wet aan het parket van Cassatie verleent, een parket dat 
voor het overige !outer gerechtelijke functies uitoefent. 
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7. Agent van de Wetgevende Macht? 

Ten aanzien van de Wetgevende Macht is de houding van het 
parket van Cassatie noodzakelijk dezelfde als die van het Hof zelf, 
dat erover waakt de wil van de wetgever te eerbiedigen zonder 
ooit in zijn plaats te treden, en ernaar streeft de wet getrouw uit te 
leggen, wat niet uitsluit dat leemten worden opgevuld en dat de 
rechtsregels geactualiseerd worden. Zoals procureur-generaal 
Cornil heeft aangetoond, zich daarbij afzettend tegen de stelling 
van een van zijn voorgangers die zich zelf door Robespierre had 
laten inspireren, is het Hof van Cassatie daardoor nog geen agent 
van de Wetgevende Macht geworden (35). 

Dat belet echter niet dat het parket de aandacht van de 
wetgever kan vestigen op wetgevende verbeteringen die wenselijk 
lijken en, hetzij spontaan hetzij op verzoek van de minister van 
Justitie, zijn advies kan geven over ontwerpen of voorontwerpen 
van wet in zaken die de rechtsbedeling aanbelangen (36). 

8. Hof en parket 

Binnen de Rechterlijke Macht is vaak beklemtoond dat het 
parket onafhankelijk is van de magistraten van de zetel. Terecht, 
in die zin dat de hoven en rechtbanken geen enkele disciplinaire 
bevoegdheid hebben over de leden van het parket en hen geen 
injuncties kunnen geven, behalve om de inlichtingen in te winnen 
als bedoeld in artikel 872 van het Gerechtelijk Wetboek inzake 
uitoefening van de ouderlijke macht, verblijf van de echtgenoten, 
uitkering tot onderhoud en adoptie, wat overigens niets uitstaande 
heeft met het parket van Cassatie (37). 

De activiteit van dat parket geschiedt nochtans in hoofdzaak 
binnen het kader van het Hof. Zowel de zeldzame vorderingen als 
de veelvuldige adviezen van het parket hebben als enige zin en 
enig doel het Hof voor te lichten, in alle mate waarin die voorlich
ting nuttig is, en de beslissing van het Hof uit te lokken, of die nu 
al dan niet conform de vorderingen of het advies is. 

Parket «van» het Hof van Cassatie of« bij » dat Hof, procureur
generaal en advocaten-generaal « in » of « bij » het Hof? 

Artikel153 van de Grondwet heeft het over de ambtenaren van 
het openbaar ministerie bij (pres) de hoven en rechtbanken en ook 
in het Gerechtelijk Wetboek wordt, op de ene uitzondering van 
artikel 486 na, steeds gesproken over de procureur-generaal bij 
(pres) het Hof van Cassatie (38). Het voorzetsel << in » werd vooral 
gebruikt tussen 1970 en einde 1990. Het komt soms nog voor : 
bijvoorbeeld op de omslag van de << Bulletin des arrets deJa Cour ». 
Het voordeel van het gebruik van dat voorzetsel << in» is dat daar
door een onderscheid wordt gemaakt tussen de functies van het 
parket van het Hof van Cassatie en die van de parketten bij de 
bodemgerechten. Het is in ieder geval het parket << van » het Hof, 
zoals onder meer blijkt uit de Franse versie van artikel 1088 van 
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het Gerechtelijk Wetboek, inzake de overschrijdingen van 
bevoegdheid die bij het Hof moeten worden aangebracht door 
<< son procureur general. , 

De nauwe band tussen het Hof en zijn parket is zo overduidelijk 
dat hij geen verdere verduidelijking in de wet behoefde. 

Dp,aruit volgt een zekere mate van wederzijds toezicht, dat 
wegens onze harmonische betrekkingen !outer theoretisch is 
geworden. Artikel 401 van het Gerechtelijk Wetboek, dat overi
gens op aile gerechten toepasselijk is, bepaalt dat wanneer een 
magistraat van het openbaar ministerie op de zitting afwijkt van 
de plichten van zijn staat, de eerste voorzitter van het Hof 
daarvan kennis geeft aan de procureur-generaal. 

Omgekeerd, moet het openbaar ministerie waken voor de regel
matigheid van de dienst van de hoven en rechtbanken en in voor
komend geval de tuchtvordering insteilen (39). 

9. Eenheid? 

Bestaat er geen gezagsverhouding tussen het Hof en het parket, 
dan is het openbaar ministerie zelf daarentegen in sterke mate 
gehierarchiseerd. Dat leidt tot een eenheid, die soms wordt bekri
tiseerd, maar meestal wordt toegejuicht in naam van de doeltref
fen.dheid, de rechtszekerheid en de eerbiediging van het beginsel 
dat alle burgers gelijk zijn en dus niet mogen worden geconfron
teerd met al te wisselende gedragingen naar gelang van de 
persoonlijkheid van de parketmagistraten. 

Die eenheid, die niet elke verscheidenheid in de methodes en 
beslissingen wil uitsluiten, ligt vooral in het feit dat de procureurs
generaal bij de hoven van beroep de leiding hebben van alle vorde
ringen die het openbaar ministerie in hun rechtsgebied uitoefent 
en in de verplichting voor aile !eden van de parketten om binnen 
de wettelijke perken de bevelen van de procureurs-generaal uit te 
voeren. Die bevoegdheden worden uitgeoefend onder het gezag 
van de minister van Justitie, in de mate die we hebben besproken, 
en onder het toezicht van de procureur-generaal bij het Hof van 
Cassatie (40). 

Dat toezicht bestaat erin aan de procureurs-generaal bij de 
hoven van beroep de misbruiken of onregelmatigheden te melden 
die worden vastgesteld in de aan het Hof van Cassatie voorgelegde 
rechtsplegingen. 

Dat toezicht impliceert, in de regel, geen leidinggevende 
bevoegdheid ten aanzien van het openbaar ministerie bij de 
gerechten van eerste aanleg en hager beroep en evenmin de 
bevoegdheid om injuncties te geven ten aanzien van de uitoefe
nmg van de strafvordering (41). 

Er ts geen « eenhetd " noch « ondeelbaarheid » tussen het parket 
van Cassatte en de andere parketten (42). 
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De advocaten-generaal bij het Hof van Cassatie oefenen daaren
tegen hun bevoegdheid enkel uit bij delegatie van de procureur
generaal, die zij bijstaan en onder wiens toezicht en Ieiding zij 
hun ambt uitoefenen (43). Die Ieiding gaat overigens niet verder 
dan waar hun quasi-rechtsprekende functie begint, dat wil zeggen 
vanaf het ogenblik dat zij, in volledige onafhankelijkheid, aan het 
Hof hun advies geven over de hen voorgelegde punten. De veelvul
dige ontmoetingen tussen de procureur-generaal en zijn mede
werkers, hun periodieke vergaderingen en zelfs de gedachtenwis
selingen op het lichtgroen tapijt van de gang van het parket 
dragen bij tot die eensgezindheid. 

Dat neemt evenwel niet weg dat de magistraten van het parket 
van Cassatie, zoals alle magistraten van het openbaar ministerie, 
het recht en de plicht hebben « alles te zeggen en, in voorkomend 
geval, te schrijven wat zij in geweten nodig achten voor het 
vervullen van de hun opgelegde taak ». Dat is de vereiste voor hun 
onafhankelijkheid, die van wezenlijk belang is voor en inherent is 
aan hun opdracht :de bevoegde gerechten in kennis te stellen met 
alles wat, naar hun oordeel, de rechtsbedeling kan dienen. 

Dat beginsel is door Uw Hof zelf bekrachtigd in het arrest van 
9 mei 1978, waarin U de vordering van procureur-generaal 
Delange toewees in een zaak die het parket-generaal van een hof 
van beroep betrof (44). 

Als er ooit een meningsverschil zou bestaan over de zin van de 
te nemen vordering of conclusie, kan de procureur-generaal zijn 
zienswijze niet opdringen aan een van zijn medewerkers. Hij kan 
wei een andere advocaat-generaal aanwijzen of persoonlijk zijn 
standpunt voor het Hof uiteenzetten (45). 

10. Ondeelbaarheid? 

Het eveneens door Uw Hof aanvaard beginsel dat aile magis
traten van het parket van een gerecht op ondeelbare wijze het 
openbaar ministerie bij dat gerecht uitmaken, maakt het mogelijk 
dat zein dezelfde zaak elkaar vervangen en tegelijk of achtereen
volgens zitting nemen. Hetzelfde beginsel doet veronderstellen 
dat het advies dat een lid van een parket in de uitoefening van zijn 
functies heeft gegeven, het advies is van allen en dat een ieder 
gemachtigd is om de handelingen te verrichten die het hoofd van 
het parket krachtens de wet kan uitvoeren, zonder dat hij moet 
aantonen dat hij daartoe gemachtigd is of een bevel of een 
toestemming heeft gekregen (46). 

Die ondeelbaarheid bestaat dus aileen binnen het parket van 
Cassatie zelf en niet binnen het geheel van het openbaar minis
terie. 

11. Respectieve bevoegdheden van de parketten 

De wezenlijke opdracht van het parket van het Hof van Cassatie 
bestaat erin het Hof adviezen te geven nopens de beslissingen die 
moeten worden genomen op een cassatieberoep of op een verzoek 
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van een van de partijen die reeds bij een geschil zijn betrokken, 
of, in sommige gevallen, van de procureur-generaal bij het hof van 
beroep, zelfs al is die geen partij in het geding (47). Daarin ligt het 
voornaamste verschil met de andere parketten. 

De opdracht van het openbaar ministerie bij de bodemge
rechten omvat, in strafzaken : het opsporen van de misdrijven, het 
verzamelen van de bewijzen, het overleveren van de daders aan 
de rechtbanken, en het uitbrengen van advies over de toepassing 
van de wet, eventueel het instellen van rechtsmiddelen en het 
doen uitvoeren van de uitgesproken straffen. In burgerlijke zaken 
geeft het adviezen, en verder treedt het ook op bij wijze van 
rechtsvordering of verzoek (48). 

Behoudens uitzonderlijke gevailen brengt het parket van het 
Hof van Cassatie aileen adviezen uit op de terechtzitting van het 
Hof, adviezen die << conclusie » worden genoemd om ze te onder
scheiden van de adviezen van het openbaar ministerie in burger
lijke zaken voor de bodemrechters (49). Die conclusies beogen 
immers nooit precies hetzelfde als die adviezen. Zeker, in aile 
gevailen loopt het belang van het openbaar ministerie samen met 
dat van de samenleving (50). Voor het Hof van Cassatie gaat het 
evenwel niet meer om de rechtstreekse verdediging van de open
bare orde noch, in het algemeen, van het maatschappelijk belang, 
maar om de onrechtstreekse verdediging ervan door het toetsen 
van de vonnissen en arresten op hun wettigheid. Het is er niet 
meer om te doen aan een van de procespartijen gelijk te geven, 
hoewel het advies over de uitlegging of de juiste toepassing van de 
wet een van beide partijen kan ten goede komen. In Belgie is het 
Hof van Cassatie geen derde instantie van rechtspraak en beoor
deelt het geenszins de feiten van de zaak, wat in heel wat vreemde 
Ianden wei het geval is. Het Hof doet geen uitspraak over de 
aanspraken van de partijen maar gaat aileen na of de bodem
rechter de rechtsregels juist heeft toegepast en uitgelegd, met 
naleving van de dwingende procedureregels. In een arrest van 
18 mei 1933 werd zelfs gezegd dat « Ia cour de cassation n'est pas 
instituee dan !'interet des particuliers, mais dans !'interet seul de 
Ia loi , (51). Sindsdien is dat standpunt weliswaar verfijnd (52). 

Terwijl recente wetten stelselmatig het aantal zaken hebben 
beperkt waarin het openbaar ministerie voor de burgerlijke 
gerechten zijn advies moet geven, gelden hier voor het Hof nog 
steeds de woorden van procureur-generaal Faider : « le ministere 
public est entendu dans toutes les affaires parce que c'est Ia Ioi 
qu'il defend toujours; soit qu'il condamne !'arret infecte de viola
tion expresse de Ia loi, soit qu'il ecarte l'attaque temeraire dirigee 
contre un arret juste, c'est toujours !'application du droit qu'il 
surveille, c'est toujours du droit qu'il assure le triomphe >> (53). 

Die taak mag dan nog opwindend zijn, toch moet zij het stellen 
zonder tal van attributen die aan de parketten en auditoraten van 
eerste aanleg en hoger beroep zijn voorbehouden : seponering, 
onderzoek, initiatieven van vervolging en instellen van rechtsmid
delen, om maar de voornaamste te vermelden. 



-15-

Het parket van Cassatie, dat niet met die parketten en audito
raten is verbonden, is derhalve hun spreekbuis niet. Het behoort 
niet tot zijn opdracht hen bij te staan in de uitoefening van de 
strafvordering, noch de vergissingen die voor de bodemgerechten 
zijn begaan recht te zetten. 

Het komt integendeel vaak voor dat het parket van Cassatie 
concludeert tot verwerping van een cassatieberoep van het open
baar ministerie bij het appelgerecht, dat het een cassatiemiddel 
opwerpt of steunt tegen een beslissing die overeenkomstig de 
vorderingen van dat openbaar ministerie is genomen (54). 

Aileen in strafzaken kan het openbaar ministerie ambtshalve 
een middel opwerpen en het Hof kan dat middel aannemen of niet 
(55}. Daarentegen kan het openbaar ministerie in burgerlijke 
zaken en in strafzaken natuurlijk aile wettelijk bepaalde gronden 
van niet-ontvankelijkheid opwerpen, mits aan de advocaten van 
de partijen vooraf het bericht wordt gestuurd als bepaald bij 
artikel 1097 van het Gerechtelijk Wetboek, wanneer het gaat om 
een grond van niet-ontvankelijkheid tegen een voorziening in 
burgerlijke zaken. 

In enkele uitzonderlijke gevailen treedt het parket van Cassatie 
enigszins op zoals de parketten van eerste aanleg, maar ook dan 
blijven de bedoeling en de voorwaarden van de vordering grondig 
verschillen. 

12. Aangifte op bevel 

Het betreft vooreerst de gevailen aangewezen in de arti
kelen 441 van het Wetboek van Strafvordering, 610 en 1088 van het 
Gerechtelijk Wetboek. Dat laatste artikel bepaalt dat de hande
lingen waarbij de rechters en de ambtenaren van het openbaar 
ministerie, alsmede de tuchtoverheid van de ministeriele ambte
naren of van de balie hun bevoegdheid mochten hebben over
schreden, op voorschrift van de minister van Justitie bij het Hof 
worden aangebracht. Artikel 441 zijnerzijds heeft het niet over 
machtsoverschrijding maar over gerechtelijke akten, arresten of 
vonnissen die strijdig zijn met de wet. Benevens de vernietiging 
van die akten bepaalt het Wetboek van Strafvordering dat die 
rechters of officieren van politie, die de vernietigde handelingen 
zouden hebben gesteld, kunnen worden vervolgd als daartoe 
grond bestaat; dergelijke vervolgingen kunnen vanzelfsprekend 
niet door het parket van Cassatie worden ingesteld. 

De verschillende redactie van die artikelen is historisch te 
verklaren. Artikel 1088 is ontstaan uit artikel 80 van de wet van 27 
ventose jaar VIII; de opsteilers van het Wetboek van Strafvorde
ring waren daarentegen van mening dat machtsoverschrijding 
een vaag begrip was, waarvan de uitlegging tot willekeur kon 
leiden (56). 

De historische oorsprong van die bepalingen verkl.aart teven:s 
het optreden van de minister van Justitie in die procedures, een 



optreden dat verrassend kan lijken, ja zelfs moeilijk verenigbaar 
met het in de Belgische Grondwet vastgelegde beginsel vail de 
scheiding van de machten (57). 

Die anomalie wordt in feite opgevangen door de voortreffelijke 
gewoonte van de minister om de procureur-generaal te raadplegen 
vooraleer hij hem de bij wet opgelegde opdracht geeft, voor zover 
natuurlijk de procureur-generaal zelf de ministeriele vraag niet 
heeft uitgelokt. De procureur-generaal blijft overigens vrij om op 
de terechtzitting de gegrondheid van de aangifte te beoordelen, 
ook al heeft hij aanvankelijk een gunstig advies gegeven. , 

En het staat het Rof vanzelfsprekend vrij om, zoals dat is 
gebeurd, aan die aangifte geen gevolg te geven, bijvoorbeeld 
omdat het oordeelt dat het, na het cassatieberoep van een 
beklaagde tegen een veroordelend arrest te hebben verworpen, 
dat arrest nadien alleen kan vernietigen als de in de aangifte 
aangevoerde onwettelijkheid gegrond is op feitelijke' omstandig
heden die aan het Iicht zijn gekomen of werden ontdekt na de 
verwerping van het cassatieberoep en die te maken hebben met 
gegevens die vreemd zijn aan de vroegere rechtspleging (58). 

In de praktijk wordt artikel 441 vrij vaak gehanteerd, terwijl de 
procedure bepaald bij artikel 1088 uitzonderlijk blijft (59). 

13. Cassatieberoep in het belang van de wet 

De procureur-generaal kan eveneens, en nu zonder vooraf
gaande ministeriele opdracht, de beslissingen in laatste aanleg bij 
het Rof aangeven die « strijdig zouden zijn met de wetteh of 'met 
de procesvormen » en waartegen de gedingvoerende partijen geen 
voorziening binnen de wettelijke termijn zouden nebben inge
steld. Dat is << het cassatieberoep in het belang van de wet », dat de 
gedingvoerende partijen schade noch baat kan brengen, maar 
waardoor bijvoorbeeld de gerechtelijke vrede kan worden 
hersteld, door een geschil te beeindigen en een juiste uitlegging 
van de wet vast te leggen (60). 

De ondervinding leert dat het parket van Cassatie geen 
misbruik maakt van die mogelijkheid. Zij wordt met omzichtig
heid gehanteerd, rekening houdend met de vereisten van de open
bare orde of met het belang van het juridisch probleem dat aan 
het Rof moet worden voorgelegd (61). Ret Rof en zijn parket 
hebben overigens de handen meer dan vol en de balie is dermate 
waakzaam dat het zelden noodzakelijk blijkt de artikelen 612 en 
1089 van het Gerechtelijk Wetboek aan te wenden. Ret is niet 
zeker dat een veelvuldig gebruik van dergelijke aangiften op 
enthousiasme zou worden onthaald, te meer daar de gedingvoe· 
rende partijen er helemaal geen belang bij hebben. 

Ret gebeurt evenwel dat het parket, zelfs mondeling op de 
terechtzitting, een aangifte doet, bij de toetsing van een cassatie
beroep van een van de partijen dat niet ontvankelijk of doelloos 
blijkt (62). 
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14. Beschuldiging van een minister 

Een andere opdracht wordt uitdrukkelijk door de Grondwet aan 
de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie toevertrouwd. 
Artikel 147 bepaalt dat « er voor geheel Belgie een Hof van 
Cassatie bestaat » en dat « dit Hof niet in de beoordeling van de 
zaken zelf treedt, behalve bij het berechten van ministers en leden 
van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen ». Het valt op dat 
laatstgenoemden niet als << ministers »worden aangemerkt, aange
zien zij niet door de Koning worden benoemd die, aileen, << zijn 
ministers » benoemt en ontslaat (art. 96). 

Artikel 147 hangt samen met de artikelen 103 en 125, die 
respectievelijk aan de Kamer van volksvertegenwoordigers en 
aan de Gemeenschaps- en Gewestraden, ieder voor wat hem 
betreft, het recht verlenen om ministers of leden van de Gemeen
schaps- of Gewestregering in beschuldiging te stellen en voor het 
Hof van Cassatie te brengen (63). 

In afwachting - en het blijft, met uitzondering van de Chazal
episode (64), sedert 1831 wachten op een wet die de gevallen van 
aansprakelijkheid, de op te leggen straffen en de procedure vast
legt - beschikken de Kamer en de Raden over een discretionaire 
macht om een minister of een regeringslid in beschuldiging te 
stellen, en is het Hof van Cassatie bevoegd om die te oordelen, in 
de gevallen bedoeld in de strafwetten en met toepassing van de 
daarin bepaalde straffen. 

Uit die teksten blijkt dat het parket van Cassatie niet belast is 
met het instellen van de strafvordering, maar ten hoogste de door 
de Kamer of een Raad besliste rechtsvordering in werking moet 
stellen. Zoals een correctionele rechtbank geadieerd wordt door de 
beschikking van verwijzing van de raadkamer, wordt de zaak bij 
het Hof aanhangig gemaakt door de beslissing van de Kamer of 
van de Gemeenschaps- of Gewestraad. Behalve in het geval van 
vrijwillige verschijning, is echter een dagvaarding vereist om de 
beklaagde in te lichten over de kwalificatie van de feiten en het 
tijdstip van verschijning. Het parket zal derhalve, eventueel na 
een aanvullend onderzoek, die kwalificatie en die dagvaarding 
moeten verrichten. Het zou eveneens, in voorkomend geval, uit 
eigen beweging vervolging moeten instellen tegen mededaders of 
medeplichtigen of tegen derden als zou blijken dat er een verband 
bestaat tussen feiten die hen kunnen worden verweten en de 
feiten die door de Kamer of door een Raad ten laste van de 
minister of het regeringslid worden gelegd. Enkel in die mate zou 
het de strafvordering instellen. 

Een goede rechtsbedeling vereist immers dat de mededaders en 
medeplichtigen alsook de personen die van samenhangende feiten 
worden verdacht, tegelijk worden geoordeeld met de hoofddader 
(65). 

Hoe dan ook, het openbaar ministerie is niet verplicht voor het 
Hof de beschuldiging te steunen die door de Kamer of de Raad is 
beslist, als het oordeelt dat die beschuldiging niet gegrond is (66). 
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15. Tuchtvervolgingen 

Procureur-generaal Raoul Hayoit de Termicourt heeft in zijn 
rede van 15 september 1954 op uitmuntende wijze uiteengezet dat 
artikel 95, thans 147, van de Grondwet, dat bepaalt dat bet Hof van 
Cassatie niet in de beoordeling van de zaken zelf treedt, behalve 
bij het berechten van ministers, alleen de gevallen bedoelt waarin 
bet Hof, geadieerd met een cassatieberoep, de rechtspleging voor 
een andere rechter heeft tenietgedaan of diens beslissing heeft 
vernietigd (67). 

Want er zijn andere gevallen waarin bet Hof in de beoordeling 
van de zaak treedt, dat wil zeggen dat het een beslissing neemt 
waarbij de vordering van een partij wordt aangenomen of afge
wezen en die aan de ene partij een titel verschaft tegen de andere. 

Buiten de gevallen van verhaal op de rechter, waarbij van het 
parket geen initiatief wordt verwacht, vermeldde de h. Hayoit de 
Termicourt de tuchtzaken waarin het Hof, onafhankelijk van zijn 
fundamentele opdracht als cassatierechter, nu eens appelrechter 
is, dan weer een rechter die in eerste en laatste aanleg uitspraak 
doet (68). 

Aldus moet het parket van Cassatie - gelukkig in zeldzame 
gevallen - vorderingen tot ontzetting van zittende magistraten 
bij het Hof aanhangig maken, alsook alle tuchtvervolgingen inge
steld tegen de leden van bet Hof, en tegen de eerste voorzitters en 
voorzitters van de hoven van beroep en van de arbeidshoven, en 
de vorderingen tot afzetting en schorsing van de leden van de 
Raad van State (69). 

Ook bepaalde vorderingen die betrekking hebben op de 
gevolgen van de schending van de verblijfplicht of de inruststel
ling zouden door bet parket moeten worden ingesteld (70). 

16. Vordering tot onttrekking 

Wanneer een rechter gedurende meer dan zes maanden 
verzuimt de zaak te berechten die hij in beraad heeft genomen, 
vordert de procureur-generaal bij het hof van beroep voor het Hof 
van Cassatie dat de zaak aan die rechter wordt onttrokken, en het 
parket van Cassatie concludeert alleen voor of tegen die vordering 
op dezelfde wijze als inzake vorderingen tot onttrekking opgesteld 
door een van de betrokken partijen (71). De procureur-generaal bij 
bet Hof van Cassatie kan op grond van openbare veiligheid in 
burgerlijke zaken, en op grond van openbare veiligheid of gewet
tigde verdenking in strafzaken, vorderen dat de zaak aan de 
rechter of aan een gerecht wordt onttrokken (72). 

17. Andere bevoegdheden 

Het parket heeft zelfs de - tot op heden weliswaar louter 
theoretische - opdracht tussen te komen in de werking van de 
balies, hetz1j door b1j het Hof van Cassatie boger beroep in te 
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stellen tegen beslissingen van de raad van de Orde van Advocaten, 
hetzij door zo nodig bij het Hof de vernietiging te vorderen van 
een reglement van de algemene raad van de nationale Orde van 
Advocaten dat aan machtsoverschrijding lijdt, dat strijdig is met 
de wetten of dat op onregelmatige wijze is aangenomen (73). 

De vorderingen tot onttrekking of tot vernietiging van een regle
ment vallen weliswaar buiten het tuchtrecht, zij beogen echter 
geenszins de afdoening van een geschil tussen de gedingvoerende 
partijen, waardoor de ene partij jegens de andere een titel 
verkrijgt. 

Het parket zou ook niet afzijdig kunnen blijven bij misdrijven of 
ongeregeldheden op de terechtzitting van het Hof. Op dat ogenblik 
moet de toepassing worden gevorderd van de maatregelen 
bepaald bij de wet, die het Hof trouwens ook ambtshalve kan 
toepassen (74). 

Dat maakt van het parket evenwel nog geen partij in het lopend 
proces en zijn vorderingen kunnen tegen om het even welke dader 
van een misdrijf of verwekker van stoornis worden gericht, onge
acht of het een van de partijen dan wel derden betreft. Blijft nog 
het geval van de vervolgingen voor het Hof van Cassatie ten laste 
van een rechtbank of van een niagistraat waaraan een misdrijf 
gepleegd in de uitoefening van het ambt ten laste wordt gelegd. 
Die vervolging kan doorgang vinden na aangifte bij de minister 
van Justitie en op diens bevel (75). Ook hier blijft het openbaar 
ininisterie vrij om de gegrondheid van de aangifte te beoordelen, 
en is het niet verplicht de beschuldiging te steunen. 

Benevens die opdrachten die de wet zelf aan het parket van 
cassatie oplegt, voert het een aantal aanvullende werkzaamheden 
uit met de kostbare hulp van zijn secretariaat en van de magis
traten met opdracht en de attaches in de dienst voor documentatie 
en overeenstemming der teksten (76). 

Het dient bijvoorbeeld de briefwisseling te beantwoorden en de 
vragen die andere gerechten of andere openbare diensten 
betreffen, in juiste banen te leiden. Verder dient het talloze admi
nistratieve stukken aan het Ministerie van Justitie over te zenden 
en te zorgen voor de vertaling, de samenvatting en de verspreiding 
van de meest betekenisvolle arresten van het Hof, enz. 

18. De rechtspleging en het Europees Hof 

Ik heb getracht de voornaamste aspecten van het statuut en van 
de bevoegdheden van het parket van cassatie samen te vatten, 
zonder mij daarbij aan bedrieglijk simplisme of aan overdreven 
perfectionisme te bezondigen. Thans wil ik beschrijven hoe het 
parket deelneemt aan de rechtspleging. Ik zal daarbij de nadruk 
leggen op die modaliteiten die, sedert korte tijd, in de ogen van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens een probleem ople
veren. 
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Het betreft de artikelen 1107 en 1109 van het Gerechtelijk 
Wetboek, die ingevolge artikel 420ter van het Wetboek van Straf
vordering zowel in strafzaken als in burgerlijke zaken van toepas
sing zijn. 

Daaruit blijkt, enerzijds, dat de gedingvoerende partijen, op de 
terechtzitting van het Hof, de mondelinge conclusie van het open
baar ministerie niet mogen beantwoorden en dat dit openbaar 
ministerie zonder beslissende stem de beraadslaging bijwoont, 
tenzij het zich zelf in cassatie heeft voorzien. 

Die wetsbepalingen raken de openbare orde en moeten dus 
worden toegepast in zoverre zij niet strijdig zijn met een regel van 
internationaal recht, die rechtstreeks toepasselijk is in het intern 
recht. 

Alvorens van een regel van intern recht af te wijken, dient dus 
eerst te worden vastgesteld in hoeverre een regel van interna
tionaal recht die afwijking rechtvaardigt. 

Daartoe moet, met betrekking tot het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, vooral 
aandacht besteed worden aan de arresten van het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens, aangezien dat gerecht het meest 
aangewezen college is om het Verdrag uit te leggen (77). 

19. Het arrest Delcourt 

In het arrest van 30 september 1969, inzake Delcourt tegen ons 
land, heeft het Europees Hof voor het eerst en op buitengewoon 
diepgaande en oordeelkundige wijze, de rol onderzocht van het 
openbaar ministerie bij het Belgisch Hof van Cassatie, waarbij het 
die rol getoetst heeft aan de vereisten van een billijke behandeling 
van de zaak en van de onpartijdigheid van de rechter, vastgelegd 
in artikel 6.1 van het Verdrag (78). 

In deze zaak zag eiser zijn cassatieberoep tegen een strafrechte
lijke veroordeling verworpen, en voerde hij aan dat een advocaat
generaal de beraadslaging van het Hof had bijgewoond, en dat hij 
de conclusie van die advocaat-generaal op de terechtzitting niet 
had kunnen beantwoorden, waarbij die conclusie bovendien niet 
v66r de terechtzitting was medegedeeld. 

In zijn arrest stelt het Hof te Straatsburg vast dat die rechtsple
ging in overeenstemming is met de toen van kracht zijnde Belgi
sche wetgeving, die overigens sedertdien in het Gerechtelijk 
Wetboek ongewijzigd is behouden. 

Het Hof onderzoekt vervolgens het statuut en de werking van 
het parket van Cassatie in Belgie en wijst eerst op de elementen 
die de zienswijze van eiser, die door een minderheid van de 
Commissie voor de Rechten van de Mens wordt bijgetreden, 
schragen: · 

- dezelfde bewoordingen, zoals de term « openbaar minis
terie »,worden gebruikt om het parket van Cassatie en dat van de 
bodemgerechten aan te wijzen, hoewel het Hof erkent dat ze 
verschillend zijn; · 
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~ de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie « oefent 
toezicht uit op de procureurs-generaal bij de hoven van beroep », 
en aileen de praktijk leert dat dit toezicht geen inmenging inhoudt 
in de wijze waarop bepaalde zaken worden behandeld, maar 
aileen de bevoegdheid om algemene adviezen van rechtsgeleerde 
aard te verstrekken; 

- het parket van Cassatie treedt soms op als eiser, bijvoor
beeld wanneer het een straf- of tuchtvordering tegen magistraten 
instelt; 

- de !eden van het parket komen soms uit de parketten van de 
bodemgerechten. Dat is trouwens in werkelijkheid meestal het 
geval, maar het is ook zo dat sommige magistraten van het Hof 
vroeger parketmagistraten waren zonder dat daardoor op hen een 
bijzondere verdenking van partijdigheid rust ... 

Het Hof te Straatsburg leidt daaruit af dat de Belgische wetge
ving « eigenaardig » mag lijken, en dat in de andere Lid-Staten 
van de Raad van Europa niets dergelijks voorkomt, althans niet in 
strafzaken, evenmin als bij het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen. 

Maar het Hof voegt daaraan toe dat, als het verder kijkt dan de 
schijn, het niets ziet dat afbreuk zou doen aan het recht op een 
eerlijk proces. 

Het parket van Cassatie is immers, volgens het Hof, volledig 
onafhankelijk van de minister van Justitie, behalve in uitzonder
lijke gevallen die te dezen niet van toepassing zijn. 

De procureur-generaal bij het Hof van Cassatie is niet bevoegd, 
zo stelt het Hof vast, om het instellen of het verhinderen van een 
strafvordering voor de lagere gerechten te gelasten; hij kan 
evenmin in enig stadium van een bij die gerechten ingestelde 
rechtsvordering tussenkomen, noch een parket in boger beroep 
bevelen cassatieberoep in te stellen of daarvan afstand te doen. 

Hij is evenmin de virtuele tegenstander van de beklaagden en 
wordt dat ook niet als hij beslist tot verwerping van hun stelling. 
En het Hof zegt verder, zeer terecht, dat de parketmagistraten van 
eerste aanleg en boger beroep evenmin openbare aanklagers zijn : 
ook zij moeten in alle objectiviteit een algemeen be lang dienen en 
inzonderheid waken over de naleving van de wetten die de open
bare orde raken. Aileen in de formele en processuele zin moeten 
zij worden beschouwd als partijen in het geding. 

20. Gelijke wapens 

Die zeer juiste opvatting van de rol van het openbaar ministerie 
bij de bodemgerechten betekent logischerwijze dat het beginsel 
van de « gelijke wapens » ter discussie wordt gesteld, een beginsel 
dat"niet op de tunnel heeft gewacht om het Kanaal over te steken 
(79). 

In tegenstelling tot wat sommigen menen, of voorwenden, is het 
proces, en inzonderheid het strafproces, geen gevecht waar elke 
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partij maar een doel voor ogen heeft : de overwinning behalen 
(80). Zelfs voor de bodemgerechten behoort het niet tot de 
opdracht van het openbaar ministerie de overwinning te behalen 
of de veroordeling van de beschuldigde of beklaagde te verkrijgen. 
Het moet de waarheid doen zegevieren met aile gevolgen vandien, 
ongeacht of ze voordelig of nadelig zijn voor de getroffenen of voor 
de beklaagden. Oorlogstaal past bier niet. De bestaansreden van 
een proces is bijdragen tot gerechtigheid en vrede tussen de 
mensen, niet tot de overwinning van de enen en de nederlaag van 
de anderen. 

Uw Hof heeft derhalve terecht het beginsel van de « gelijke 
wapens » zeer zelden gehanteerd, hetzij onder gewone verwijzing 
naar een cassatiemiddel of naar de bestreden beslissing, hetzij 
onder vermelding van de uitdrukking tussen aanhalingstekens om 
aan te geven dat het Hof ze niet overneemt (81). 

Hoe kan trouwens worden gemeten in hoeverre de « wapens » 
gelijk zijn, enerzijds, van een beklaagde die de waarheid kent 
maar geen openbare macht draagt, en, anderzijds, van het open
baar ministerie dat de openbare macht draagt maar de waarheid 
moet achterhalen en aantonen? 

Niettemin oordeelt het Europees Hof dat het beginsel van de 
« gelijke wapens » « een aspect uitmaakt van het ruimer begrip 
van een eerlijke behandeling door een onafhankelijke en onpar
tijdige rechter » (82). Uw Hof kan niet aan die zienswijze voorbij
gaan zolang een verzoenende stroming die niet uit de wereld heeft 
geholpen. 

21. Het arrest Delcourt- Vervolg 

Hoe kan het beginsel van de« gelijke wapens » evenwel worden 
aangevoerd tegen het parket van Cassatie dat, zoals het uitste
kend arrest Delcourt verder vaststelt, de eerbiediging van de 
wettelijkheid door de rechters en niet de vaststelling van de 
schuld of de onschuld van beschuldigden en beklaagden op het oog 
heeft (83)? Zeker, zo zegt het arrest, zelfs zonder vervolgende 
partij, kan er geen eerlijk proces zijn als de beklaagde ten 
onrechte in een onvoordelige positie is geplaatst. 

Het Hof erkent evenwel dat een nauwlettend onderzoek van de 
Belgische wetgeving, zoals ze wordt toegepast, niets dergelijks 
aan het Iicht heeft gebracht. Kortom, het parket van Cassatie is 
een hulp en raadgever van het Hof (84). Door zijn in eer en 
geweten gegeven adviezen helpt het het Hof de wettigheid van de 
bestreden beslissingen te toetsen en de eenheid van rechtspraak 
te waarborgen. Eigenaardiger is de overweging dat het parket een 
<< parajudiciaire » functie uitoefent (a function of a quasi-judicial 
nature). Waarschijnlijk wordt « parajuridictionnelle » bedoeld? 

Het arrest Delcourt erkent dat het parket van Cassatie niet 
verbonden is met het openbaar ministerie bij de bodemgerechten 
en wijst er verder op dat het betwiste stelsel meer dan anderhalve 
eeuw oud is en dat een vrij verkozen parlement tweemaal heeft 



-23-

besloten het te handhaven, na onderzoek van het probleem in het 
kader van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, bij het goedkeuren van het 
Gerechtelijk Wetboek. Noch door de balie, noch in de publieke 
opinie is dat stelsel ooit aangevochten. Dat is alleen mogelijk 
omdat in Belgie nooit is getwijfeld aan de onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid van de mannen - en thans ook vrouwen - van 
dat parket. 

Het Hof verwerpt aldus, eenparig, de voorziening tegen de 
Belgische Staat, inclusief het middel hieruit afgeleid dat de 
beklaagde de conclusie van de advocaat-generaal niet kan beant
woorden, wegens de aard zelf van laatstgenoemdes opdracht, nu 
artikel 6 van het Verdrag niet vereist « qu'un accuse ait la faculte 
de repondre aux conclusions purement juridiques d'un magistrat 
independant, attache a la cour supreme de Belgique en qualite 
d'auxiliaire et de conseiller ». 

22. Twintig jaar later - Het arrest Borgers 

lets meer dan twintig jaar later heeft het Hof te Straatsburg in 
zijn arrest van 30 oktober 1991, in zake Borgers tegen de Belgische 
Staat, zijn rechtspraak gewijzigd op een wijze die wellicht uniek is 
in de geschiedenis en die « katastrofaal » is genoemd voor de 
geloofwaardigheid van het Hof voor de Rechten van de Mens zelf 
(85). 

Het arrest Borgers zegt in zijn aanhef weliswaar dat de vaststel
lingen van het arrest Delcourt aangaande de onafhankelijkheid en 
de onpartijdigheid van het Hof van Cassatie en zijn parket onaan
getast blijven, nu het Gerechtelijk Wetboek het desbetreffende 
stelsel in ruime mate heeft bevestigd. Het Hof vindt op dat punt 
geen enkele tekortkoming. Het oordeelt niettemin dat de magis
traat van het openbaar ministerie, nu hij het aannemen of 
verwerpen van het cassatieberoep van een beklaagde aanbeveelt, 
meteen diens objectieve bondgenoot of tegenstander wordt. 

In de tweede onderstelling, dat wil zeggen als het openbaar 
ministerie de tegenstander van de beklaagde wordt, vereist 
artikel 6.1 van het Verdrag de eerbiediging van het recht van 
verdediging en « gelijke wapens ». 

Die beginselen zouden zijn miskend omdat ter zake de 
beklaagde vooraf niet op de hoogte was van de inhoud van de 
conclusie van de advocaat-generaal, omdat de wet hem had belet 
die te beantwoorden, zelfs door middel van een geschreven nota, 
en vooral omdat de advocaat-generaal, met raadgevende stem, aan 
de beraadslaging van het Hof had deelgenomen, zodat hij de 
mogelijkheid had om zijn conclusie tot verwerping van het cassa
tieberoep kracht bij te zetten zonder dat de beklaagde daartegen 
iets kon inbrengen. 

Bijgevolg, zegt het arrest, « eu egard auX. exigences des droits de 
la defense et de l'egalite des armes ainsi qu'au role des apparences 
dans !'appreciation de leur respect, la Cour constate, par 18 voix 
contre 4, une violation de !'article 6, § 1 er ». 
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23. Redenen van een ommezwaai 

Professor S. Marcus Helmons wees erop dat een gerecht zijn 
rechtspraak moet kunnen wijzigen. Wanneer die wijziging 
evenwel dermate fundamenteel is dat het besluit van de rechters 
volledig haaks staat op hun vroegere beslissingen, dienen zij dat 
nieuwe standpunt uitvoerig en overtuigend te motiveren. Welnu, 
dat is bij het arrest Borgers niet gebeurd. 

De in het arrest vermelde rechtspraak van het Hof voor de 
Rechten van de Mens betreft immers aileen het belang dat wordt 
gehecht aan de schijn bij de beoordeling van de onpartijdigheid 
van een gerecht, terwijl, zoals mr. P. Lambert schrijft, het arrest 
Borgers, via een soort kortsluiting, daaruit aileen gevolgen afleidt 
met betrekking tot de eerbiediging van het recht van verdediging 
en de « gelijke wapens ». De ware vraag is evenwel of die rechten, 
in werkelijkheid, zijn geeerbiedigd en of die « gelijkheid >> heeft 
bestaan. De rechtzoekende vraagt dat hem recht wordt gedaan, hij 
bekreunt zich niet om de schijn (86}. 

Verder kan er geen sprake zijn van « gelijke wapens » zonder 
tegenstanders (87). Het arrest Borgers diende dus, alvorens te 
besluiten dater een schijn van ongelijkheid was, schijn-tegenstan
ders te vinden. 

In een zeer omstandige noot onder het arrest Borgers schrijft 
rechter S. Martens, lid van de Hoge Raad, tot staving van zijn 
afwijkende mening, dat het Hof nagelaten heeft duidelijk en over
tuigend aan te geven waarom het van het arrest Delcourt is afge
weken. Niets wijst erop dat het belang van de schijn in de Straats
burgse rechtspraak is toegenomen sedert dat arrest, volgens 
hetwelk de schijn belangrijk kan zijn maar niet beslissend. Het 
doorslaggevend element is of de vrees voor partijdigheid objectief 
verantwoord is. Die beoordeling vraagt een nauwgezette studie 
van de werkelijkheid die de schijn overstijgt (88). 

Als men de door de benamingen noodzakelijk gewekte schijn 
laat doorwegen, worden de « raadsheren » bij het Hof van Cassatie 
dan geen rechters en de advocaten-generaal, die zoals men weet 
noch advocaat noch generaal zijn, geen raadsheren van het Hof. 

Door dermate belang te hechten aan de schijn is het Hof te 
Straatsburg ertoe gekomen een magistraat, die het onpartijdig 
verklaart, verdacht te noemen van partijdigheid (89), en aan ons 
gerechtelijk systeem schijnbare gebreken te onderkennen, nadat 
het had erkend dat die gebreken in werkelijkheid niet bestaan, 
zoals onze landgenoot Storme, advocaat en professor aan de 
rechtsfakulteit te Gent, betoogt in zijn omstandig gemotiveerde 
afwijkende mening onder het arrest Borgers. Ook de h. Thor 
Vilhjalmsson zegt in een derde afwijkende noot dat het tegen
strijdig is te beslissen dat een magistraat de objectieve tegen
stander is van de beklaagde terwijl net daarvoor is beklemtoond 
dat die magistraat onpartijdig is en dat zijn oordeel aileen de 
wettelijkheid betreft van de beslissing waartegen cassatiebe:roep 
is ingesteld. 
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In een vierde noot beklemtoont de h. Cremona, ondervoorzitter 
van het Hof, dienaangaande dat de magistraat van het parket niet 
verwacht dat hij als een bondgenoot wordt bejubeld, noch dat hij 
als tegenstander wordt afgewezen, al naargelang hij de stelling 
van de beklaagde bijtreedt of bestrijdt. « Les apparences ne 
sauraient, a l'instar d'un cameleon, changer a l'egard de la meme 
personne selon son interet! » Ook hij betwist dat de ommezwaai in 
de rechtspraak t.g.v. het arrest Borgers verantwoord wordt door 
vroegere beslissingen of door het feit dat het publiek meer belang 
is gaan hechten aan de waarborgen van een goede rechtsbedeling, 
iets waarvan de h. Martens alleen een uiting ziet in de beweringen 
van de advocaat van de eiser Borgers op de terechtzitting van het 
Hof. 

Een bepaalde uitleg van de achterliggende beweegredenen van 
het Hof kan misschien worden afgeleid uit de gelijklopende 
meningen van de rechters Pinheiro Farinha en Morenilla, die de 
hH~rarchische structuur van het parket benadrukken en de 
bevoegdheid van de minister van Justitie om toezicht uit te 
oefenen op alle ambtenaren van het openbaar ministerie, en 
inzonderheid om ze te waarschuwen en te censureren of om de 
Koning hun schorsing of afzetting voor te stellen. Zij leiden 
daaruit af dat de advocaat-generaal, die in de zaak is opgetreden, 
nog steeds een lid van het openbaar ministerie was, d.w.z. een van 
de vertegenwoordigers van de beschuldiging in strafzaken en dus 
een van de processuele tegenstanders van de beklaagde, die tegen
spraak had moeten kunnen voeren over de conclusie. Die, 
foutieve, indruk is mogelijk in de hand gewerkt door de omstan
digheid dat het openbaar ministerie bij de bodemgerechten van 
oudsher geen memorie van antwoord indient in geval de 
beklaagde of de verdachte cassatieberoep instelt. 

Hoewel uit het arrest zelf dat amalgaam niet blijkt tussen het 
hierarchisch gestructureerd openbaar ministerie, dat de strafvor
dering uitoefent, en het parket van Cassatie met zijn specifieke 
opdracht van << amicus curiae », is het Hof voor de Rechten van de 
Mens zeer waarschijnlijk sterk bei'nvloed geworden door een 
bepaalde opvatting over het openbaar ministerie, zoals het in de 
meeste Europese Ianden werkt, en misschien door een bepaalde 
wil tot harmonisatie. De bedoeling van het Verdrag voor de 
Rechten van de Mens is nochtans niet de uniformisering van het 
Europese recht en het Europees Hof wil zich zeker niet op 
onrechtmatige wijze mengen in de gerechtelijke organisatie en de 
rechtspleging van de Lid-Staten, die alle op verschillende tradities 
zijn gegrondvest. 

<< Ceux auxquels une institution donnee est completement etran
gere peuvent etre plus facilement enclins a la juger incompatible 
avec les exigences d'un proces equitable que ceux auxquels elle est 
familiere » (90). 
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24. Blik op enkele naburige Ianden 

Sommige kenmerken van het statuut en de bevoegdheden van 
het Belgische parket van Cassatie vindt men in geen enkel Euro
pees land terug. Inzonderh,eid de betrekkingen met de Uitvoe
rende Macht zijn kenmerkend en zouden elk vermoeden van 
vijandigheid jegens een beklaagde moeten uitsluiten (91). 

In Oostenrijk (92), Frankrijk (93), Griekenland (94) en Zwitser
land (95) is het openbaar ministerie de vertegenwoordiger van de 
Uitvoerende Macht bij de gerechten van de Rechterlijke Macht. 

In Spanje behoort het « ministerio fiscal » krachtens de 
Grondwet tot de Rechterlijke Macht, maar het bestaat uit ambte
naren in een hierarchische structuur. Zijn opdracht bestaat erin 
de werking van het gerecht en de verdediging van de wettelijk
heid, de rechten van de burgers en van het door de wet 
beschermde openbaar belang hetzij op verzoek van de belangheb
benden, hetzij ambtshalve te bevorderen. Het kan cassatieberoep 
insteilen en is dus partij in het geding voor het Opperste 
Gerechtshof. Er wordt daarbij geen enkel onderscheid gemaakt 
tussen het parket van Cassatie en de andere parketten (96). 

In Zweden gebeurt het onderzoek van een cassatieberoep aileen 
« van rechtswege » als het is ingesteld door de procureur-generaal 
bij het Opperste Gerechtshof, door de kanselier van Justitie of 
door een parlementslid (97). 

In de« common-law »-landen, en in sommige andere landen, is 
het openbaar ministerie niet bevoegd om advies te geven in 
burgerlijke zaken en blijft zijn optreden tot de strafzaken beperkt 
(98). 

Dat is bijvoorbeeld zo in Denemarken waar de procureur-gene
raal gezag heeft over aile parketmagistraten en zelf afhangt v~m 
de minister van Justitie. Diens akkoord is vereist om cassatiebe
roep in te steilen bij het Opperste Gerechtshof tegen een beslis
sing in hoger beroep (99). 

Oak in Duitsland is de bevoegdheid van het openbaar ministerie 
bijna uitsluitend beperkt tot het strafrecht. Naar gelang van het 
geval zijn de leden onderworpen aan de richtlijnen van de fede
rale minister van Justitie, of van de ministers van Justitie van de 
Lander, tot en met de terechtzitting (100). 

In het Engels recht behoort de « Crown prosecution service » 
sinds 1985 ook tot de Uitvoerende Macht, hoewel het volgens 
dezelfde beginselen en tradities als de « barristers )) werkt. 

Een vertegenwoordiger van het algemeen belang verschijnt 
aileen in het proces voor het House of Lords als de kroon of een 
ander openbaar gezag rechtstreeks bij de zaak betrokken is. 
Uitzonderlijk kan hij door het Hof als « amicus curiae )) worden 
uitgenodigd als het openbaar belang zulks lijkt te vereisen. Door
gaans is dat een lid van de balie die door de attorney general, zelf 
een lid van de regering, of door een andere bij de zaak betrokken 
minister gemachtigd is (101). 
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In Nederland dient de procureur-generaal bij de Hoge Raad 
inzonderheid te waken over de toepassing en de uitvoering van de 
wetten en reglementen. Daartoe kan hij bevelen geven aan de 
procureurs-generaal bij de hoven van beroep en aan de officieren 
van justitie, waardoor zijn toestand ten aanzien van de minister 
van Justitie vrij aanzienlijk verschilt van de Belgische (~02). 

Alleen in Portugal is de « ministerio publico » onafzetbaar waar
door hij onafhankelijk is van alle organen van de Staat. Hij is 
belast met de verdediging van de democratische wettelijkheid, 
inzonderheid bij het Opperste Gerechtshof (103). Maar, zoals we 
later zullen zien, is hij de advocaat van de Staat in vermogensge
schillen. 

Ook in ltalii:~ zijn de leden van het openbaar ministerie, net 
zoals de rechters, sedert 1958 alleen afhankelijk van de Hoge 
Raad van de Magistratuur (104). 

Benevens de aanzienlijke verschillen tussen het statuut en de 
opdracht van het Belgische parket van Cassatie en dat van andere 
Europese opperste gerechtshoven zijn er ook de verschillen die 
terug te voeren zijn tot de opdracht van het Hof zelf dat meestal 
uitspraak moet doen over wat wij de grand van de zaak noemen. 

Aldus onder meer, het House of Lords (105), het Opperste 
Gerechtshof van Oostenrijk (106), en de Hoge Raad van Nederland 
(107). 

Het House of Lords is bovendien tegelijkertijd wetgevende 
kamer en opperste gerechtshof onder voorzitterschap van de Lord 
chanceller, die zelf lid is van de regering. 

Het is zeer begrijpelijk dat het voor rechters uit landen waar het 
openbaar ministerie, zelfs bij het opperste gerechtshof, de Uitvoe
rende Macht vertegenwoordigt, uitsluitend of grotendeels in straf
zaken optreedt, zelf cassatieberoepen bij dat hof kan instellen en 
ook partij is in het geding voor het hof, ongewoon en zelfs onaan
vaardbaar voorkomt dat de verweerder de conclusie van het open
baar ministerie niet mag beantwoorden, en dat het openbaar 
ministerie de beraadslaging van het hof bijwoont. 

Maar, zoals we hebben uiteengezet, het parket bij het Belgische 
Hof van Cassatie vertoont geen van die kenmerken. In de uitzon
derlijke gevallen waarin het, overeenkomstig de wet, partij wordt 
in een proces, neemt het geen conclusie die niet mag worden 
beantwoord, maar stelt het een vordering op en in dat geval neemt 
het niet deel aan de beraadslaging. 

De Belgische cassatierechtspleging is overigens niet zo eige
naardig als het Hof te Straatsburg lijkt te menen. Ook in Frank
rijk woont de procureur-generaal of de advocaat-generaal de 
beraadslaging bij. Men zegt dat hij daaraan niet deelneemt, dat 
verandert echter niets aan de schijn. In strafzaken worden het 
door de raadsheer-verslaggever klaargemaakte dossier, verslag en 
antwerp van arrest, net zoals in Belgie, naar het parket gestuurd 
v66r de open bare terechtzitting en wordt daarover van gedachten 
gewisseld tussen de kamervoorzitter en het openbaar ministerie 
(108). 



25. De rechtspleging in strafzaken sedert het arrest Borgers 

Hoe dan ook, het Belgische Hof van Cassatie en zijn parket 
schikken zich naar de rechtspraak van het Europees Hof en 
houden rekening met de daarin gestelde eisen, sedert de dag 
waarop het arrest Borgers is gewezen. In strafzaken, en in tucht
zaken die daarmee kunnen worden gelijkgesteld voor de toepas
sing van artikel 6.1 van het Verdrag, geeft de voorzitter na de 
conclusie van het openbaar ministerie opnieuw het woord aan de 
verdachte of beklaagde en aan zijn advocaat, in de zeldzame 
gevallen dat zij aanwezig zijn. Overigens wordt van die mogelijk
heid zeer zelden gebruik gemaakt. De parketmagistraat blijft dan 
van de beraadslaging weg en wordt in de zaal geroepen om de 
uitspraak van het arrest te horen. 

Het parket neemt evenwel deel aan de voorbereiding van het 
arrest. Het ontvangt een ontwerp opgesteld door de raadsheer
verslaggever en stelt soms wijzigingen voor. Soms stelt het een 
verschillend ontwerp op of varianten, die, als ze door de verslag
gever niet worden overgenomen, aan de andere leden van de 
kamer worden voorgelegd samen met het ontwerp van de verslag
gever zelf. 

Zoals mr. Kirkpatrick terecht deed opmerken, zou het parket, 
als het helemaal niet meer aan die voorbereidende gedachtenwis
selingen zou deelnemen, in zijn conclusie aile elementen voor het 
opsteilen van de arresten uitdrukkelijk moeten vermelden, aile 
mogelijke opwerpingen moeten voorzien en verwerpen, zonder 
daarbij zeker te zijn dat niets over het hoofd werd gezien. In dat 
geval zouden er niet de helft, maar evenveel advocaten-generaal 
als raadsheren moeten zijn, zonder dat de kwaliteit van het werk 
erop zou verbeteren. 

Dienaangaande vreest mr. Kirkpatrick dat het Europees Hof, 
om de schijn van gerechtigheid te vrijwaren, de reeds Ioodzware 
taak van het Hof en het parket van Cassatie nog moeilijker maakt, 
en daardoor in werkelijkheid de rechtsgang in het gedrang brengt 
(109). 

Verder is de rechtspleging, zoals ze sedert het arrest Borgers 
wordt toegepast, strijdig met de artikelen 1107 en 1109 van het 
Gerechtelijk Wetboek. Het staat aan de wetgever te oordelen of 
die bepalingen al dan niet moeten worden gewijzigd, rekening 
houdend, enerzijds, met het feit dat het arrest Borgers aileen 
betrekking heeft op de rechtspleging in strafzaken en, anderzijds, 
met het feit dat de rechtspraak van het Europees Hof sindsdien is 
geevolueerd naar een meer realistisch standpunt. Men kan zich 
derhalve afvragen of het bewuste arrest niet eerder een misstap 
was dan de uitdrukking van een tendens om de schijn te Iaten 
doorwegen. 

26. En in burgerlijke zaken? 

Enkele andersluidende meningen (110) niet te na gesproken, 
gaat men ervan uit dat het arrest Borgers aileen betrekking heeft 
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op de rechtspleging in strafzaken, ook al zegt het dat niet met 
zoveel woorden. Dat was in ieder geval de desbetreffende stelling 
van de Commissie voor de Rechten van de Mens (111). 

Het lijkt vooreerst evident dat het feit dat het voor de partijen in 
het burgerlijk proces, in beginsel, niet mogelijk is de conclusie van 
het parket te beantwoorden, voor het Europees Hof te Straatsburg 
niet meer problemen kan opleveren dan voor het Europees Hof te 
Luxemburg, waar die regel uitdrukkelijk vermeld is in artikel 59, 
2, van het procedurereglement van 19 juni 1991: << Nadat de advo
caat-generaal heeft geconcludeerd, verklaart de president de 
mondelinge behandeling gesloten ». 

Artikel 166, tweede lid, van het Verdrag tot instelling van de 
Europese Gemeenschap bepaalt overigens dat de advocaat-gene
raal tot taak heeft, in het openbaar, in volkomen onpartijdigheid 
en onafhankelijkheid, met redenen omklede conclusies te nemen 
aangaande zaken welke aan het Hof van Justitie zijn voorgelegd, 
ten einde dit ter zijde te staan bij de vervulling van zijn taak (112). 

In de redengeving van zijn beslissing van 9 december 1~86, in 
zake Kaufman tegen de Belgische Staat, had de Commissie voor 
de Rechten van de Mens zelf erkend dat het openbaar ministerie 
bij het Hof van Cassatie niet als een procespartij kon worden 
beschouwd, dat het het Hof bijstaat bij de toetsing van de wettig
heid van de bestreden beslissingen, en als dusdanig als voor
naamste taak heeft dienaangaande een advies te geven en dat 
zelfs in de onderstelling dat de raadsheer-verslaggever, die het 
ontwerp van arrest heeft opgesteld, en de advocaat-generaal het 
eens zijn over de oplossing, dat akkoord niet bindend is voor het 
Hof. De Commissie stelde verder dat de beslissing in de zaak 
Delcourt volgens welke artikel6 van het Verdrag niet voorschrijft 
dat een beklaagde de conclusie van de advocaat-generaal moet 
kunnen beantwoorden, a fortiori in burgerlijke zaken van toepas
sing was (113). Met betrekking tot de aanwezigheid van de advo
caat-generaal op de beraadslaging was de Commissie van oordeel 
dat het ondenkbaar was dat de rechtzoekende, die noodzakelijk 
wordt bijgestaan door een advocaat bij het Hof van Cassatie, het 
openbaar ministerie als een tegenstander kan beschouwen, zelfs 
niet als een bij het geding betrokken partij, zodat er geen sprake 
kan zijn van enige schijn van partijdigheid. 

Zij was tenslotte van oordeel dat het onderscheid tussen het 
parket van Cassatie en de parketten van de bodemgerechten in 
burgerlijke zaken evidenter was dan in strafzaken. Zij wees erop 
dat de advocaat-generaal, door zonder beslissende stem deel te 
nemen aan de beraadslaging, zijn opdracht van rechtskundige 
bijstand voortzette door te waken over de eenheid van recht
spraak. 

Recenter nog, in de zaak A.D. tegen de Nederlandse Staat, 
herhaalde de Commissie in haar beslissing van 11 januari 1994, 
dat het feit dat in een burgerlijke rechtspleging niet kan worden 
geantwoord op de schriftelijke conclusie van de advocaat-generaal 
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bij de Hoge Raad, hoegenaamd geen schending van artikel 6.1 
inhoudt. De Commissie stelde terloops vast dat de advocaat-gene
raal in Nederland niet deelneemt aan de beraadslagingen van het 
Hof, zonder daar enige gevolgtrekking uit af te leiden. 

In een beslissing van 29 november 1993 heeft de Com:missie 
daarentegen beslist dat, wegens de opgeworpen complexe 
problemen ten gronde en in rechte, het door de heer Jose L. tegen 
de Portugese Staat neergelegde verzoekschrift ontvankelijk was, 
in zoverre dat verzoekschrift de aanwezigheid aanvoerde van een 
ambtenaar van het openbaar ministerie tijdens de zitting van het 
Opperste Gerechtshof waarop het arrest werd uitgesproken, 
evenals het feit dat die ambtenaar een advies over de gegrondheid 
van de voorziening had gegeven nadat de partijen hun memories 
hadden voorgesteld. 

De Commissie beklemtoonde evenwel dat verweerster te dezen 
een staatsonderneming was en dat het openbaar ministerie in 
Portugal de advocaat van de Staat was in geschillen van vermo
gensrechtelijke aard, wat in ons land vanzelfsprekend niet het 
geval is. Het openbaar ministerie vertegenwoordigt noch in 
cassatie, noch voor de bodemgerechten de Staat en het is nooit 
diens advocaat. 

In Belgie bestaat er in werkelijkheid geen enkel verschil tussen 
de bevoegdheid van het parket van Cassatie in burgerlijke zaken, 
in strafzaken of in tuchtzaken (114), behalve in de zeldzame 
gevallen waarin het als eiser optreedt en vorderingen en conclu
sies hanteert. In die gevallen neemt het, overeenkomstig 
artikel 1109 van het Gerechtelijk Wetboek, nooit deel aan de 
beraadslaging van het Hof. 

Dient de Belgische wet, zelfs in burgerlijke zaken, aangepast te 
worden aan h~t arrest Borgers? 

27. Recente ontwikkeling van de Europese rechtspraak 

In de eerste plaats moet worden beklemtoond dat voor het Hof 
te Straatsburg, « les imperatifs inherents a la notion de "proces 
equitable " ne sont pas necessairement les memes dans les litiges 
relatifs a des droits et obligations de caractere civil que dans les 
affaires concernant des accusations en matiere penale ... Les Etats 
contractants jouissent d'une latitude plus grande dans le domaine 
du contentieux civil que pour les poursuites penales » zelfs als 
<< l'exigence de " l'egalite des armes " au sens d'un "juste equi~ 
libre " entre les parties vaut en principe aussi bien au civil qu'au 
penal » (115). 

Verder blijkt uit de recente ontwikkeling van de Europese recht
spraak in zake mensenrechten, zelfs in strafzaken, dat er een 
terugkeer is naar de werkelijkheid, over de schijn heen. 

In verschillende zaken waarin het Europees Hof tijdens de 
laatste drie jaar uitspraak heeft gedaan, heeft het, aarigaande de 
onpartijdigheid van het gerecht, met nadruk erop gewezen dat de 
subjectieve bezorgdheid van de beklaagde, hoe begrijpelijk ook, 
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niet het doorslaggevend element kon zijn. In de eerste plaats dient 
te worden vastgesteld of zij, in het betreffende geval, gerechtvaar
digd is (116). 

Reeds in het arrest van 16 december 1992, in zake Sainte-Marie 
tegen Frankrijk, oordeelde het Hof dat alleen het feit dat de 
rechter beslissingen had genomen over de voorlopige hechtenis, 
geen reden was om te vrezen voor zijn onpartijdigheid (117). 
Alleen bijzondere omstandigheden kunnen volgens het Hof een 
ander besluit rechtvaardigen, zoals in de zaak Hauschildt, waar 
het handhaven van de voorlopige hechtenis met bijna volstrekte 
zekerheid impliceerde dat de beklaagde schuldig was (118). Alsof 
een onderzoeksrechter in de andere gevallen de hechtenis louter 
op grond van argwaan zou bevelen! 

Op 24 februari 1993 besliste het Hof in de zaak Fey tegen 
Oostenrijk dat het feit dat een onderzoeksrechter ten aanzien van 
een beklaagde sommige onderzoeksverrichtingen heeft gesteld, 
hem niet belet, later, als enige rechter die beklaagde te veroor
delen. Het Hof overwoog dat het onderscheid tussen die beslissing 
en zijn beslissing van 26 oktober 1984, in zake De Cubber tegen 
Belgie, gerechtvaardigd is omdat in laatstgenoemde zaak een van 
de rechters diepgaande onderzoeksverrichtingen had gesteld en 
daarbij de verdachte herhaaldelijk had ondervraagd ... (119). Men 
kan zich afvragen of de rechter dank zij de herhaalde gesprekken 
met de verdachte, hem juist niet beter zal begrijpen ... 

Twee dagen later besliste het Hof in de zaak Padovani tegen 
Italie dat artikel6.1 niet is geschonden wanneer de bodemrechter, 
die de beklaagde had ondervraagd, vrijheidsberovende maatre
gelen had genomen en hem gedagvaard had om voor hem te 
verschijnen, vervolgens deelneemt aan de uitspraak van zijn 
veroordeling (120). 

Het arrest van 24 augustus 1993, in zake Nortier tegen Neder
land, heeft aangenomen dat een jonge delinquent werd veroor
deeld door een alleenrechtsprekend rechter die herhaaldelijk de 
handhaving van zijn voorlopige hechtenis had bevolen, terwijl de 
toepasselijke Nederlandse wetgeving dienaangaande niet alleen 
voorschreef dat er ernstige aanwijzingen van schuld moeten zijn, 
maar ook dat het onwaarschijnlijk voorkomt dat de voorlopige 
hechtenis langer zal duren dan de gevangenisstraf die eventueel 
later als straf of maatregel zal worden opgelegd. 

Het Hof preciseert dat de vraag of artikel 6 op dezelfde wijze 
moet worden toegepast op een strafrechtspleging tegen een 
minderjarige als tegen een volwassene, niet aan de orde is. 

28. Enkele besluiten 

Leert dat vluchtig overzicht van enkele recente arresten 
aangaande het begrip onpartijdigheid niet dat het absurd is te 
overwegen dat een advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie, die 
alleen de wettelijkheid van de bestreden beslissing moet onder
zoeken, voor de beklaagde een tegenstander lijkt als hij tot afwij-

-----· .l 
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zing van het cassatieberoep besluit, terwijl de rechter die de 
beklaagde in hechtenis heeft genomen en gedagvaard, terecht aan 
ieder vermoeden van partijdigheid, en zelfs aan elke schijn van 
vermoeden, ontsnapt? 

Zeker, het parket geeft een advies en de onderzoeksrechter doet 
dat in beginsel niet. Maar het advies van het parket van Cassatie 
heeft geen betrekking op de schuld van de beklaagde noch op het 
eventuele gevaar voor de maatschappij dat hij zou kunnen ople
veren, terwijl de beslissingen van de rechter doorgaans een eerste 
beoordeling dienaangaande bevatten. 

Verder zijn noch het advies van het parket noch de beslissingen 
van de onderzoeksrechter bindend voor het te wijzen strafvonnis, 
en zij beletten hen evenmin van mening te veranderen. 

Wordt de raadsheer-verslaggever, die v66r de zitting een 
antwerp van arrest aan zijn collega's voorlegt, van partijdigheid 
verdacht? Mag men zeggen dat hij vooruitloopt op de beslissing en 
dat hij de gevaarlijke neiging zal vertonen om op zijn standpunt te 
blijven staan, niettegenstaande alle tegenwerpingen die hem 
worden gemaakt? 

Het Europees Hof beslist in zijn arrest van 21 september 1993, 
in zake Kremzow tegen Oostenrijk, dat een vooraf opgesteld 
antwerp van arrest, dat op informele wijze door de leden van de 
kamer wordt onderzocht, geenszins bindend is voor het Opperste 
Gerechtshof. Het belet het Hof evenmin dat antwerp te wijzigen 
en, na de partijen te hebben gehoord, tot een verschillend besluit 
te komen (121). 

Bepaalt het Protocol nr. 11 bij het Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens niet zelf dat de voorzitter van de kamer 
die uitspraak gedaan heeft over een bij haar aanhangig gemaakte 
zaak, evenals de rechter die voor de betrokken Staat daarover 
heeft gezeten, zitting mag nemen in de « Hoge Kamer », als de 
zaak, op verzoek van een partij, naar die Kamer wordt verwezen, 
nadat de oorspronkelijke kamer haar arrest over die zaak heeft 
g~wezen? 

Of vreest men ergens dat de advocaat-generaal, uit eerzucht of 
eigenliefde, tijdens de beraadslaging voor het Hof, zich zou 
verplicht voelen zijn in het openbaar genomen conclusie te verde
digen? Dat zou getuigen van weinig waardering te zijnen aanzien 
en bovendien van een overschatting van de invloed van het 
publiek dat, evenals de beklaagde, op strafzittingen meestal 
volledig ontbreekt of geen benul heeft van het juridisch jargon dat 
tijdens de cassatiegedingen wordt gehanteerd. 

Ik ben ervan overtuigd dat de advocaten bij het Hof van 
Cassatie die, soms vergezeld door een of andere confrater, onze 
conclusie in burgerlijke zaken komen aanhoren, terdege weten 
dat het ons niet erom te doen is gelijk te halen, maar bij te dragen 
tot de best mogelijke beslissing, ongeacht de ter zitting genomen 
conclusie (122). 



· · Ret uiten van een mening in het openbaar heeft in ieder geval 
nooit tot gevolg gehad dat de Zwitserse federale rechters, noch de 

-rechters van het Noorse Opperste Gerechtshof, die in het open
baar beraadslagen, van partijdigheid worden verdacht, evenmin 
trouwens als de leden van ons Arbitragehof die eventueel 
uitspraak moeten doen over de grondwettelijkheid van een wet 
die zij als parlementsleden hebben goedgekeurd (123). 

· · In burgerlijke zaken althans, kan zelfs de gelijkaardigheid van 
de benamingen van de leden van de parketten niet tot gevolg 
hebben dat ze door de partijen als tegenstanders worden 
beschouwd, aangezien de magistraat van het openbaar ministerie, 
dle aan de rechter zijn advies geeft over een burgerlijk proces 
voor een rechtbank of een hof van beroep, geen tegenstander is. 

Het staat niet aan de leden van het parket om te zeggen of hun 
aanwezigheid bij de beraadslaging van het Hof wenselijk en 
gewenst is. Het dient erkend dat zij eigenaardig is, vergeleken 
met de thans vigerende stelsels in de meeste Europese Ianden. Zij 

· dienen de vriendelijke wo6rden van de leden van de tweede 
kamer, die zeggen dat zij hun afwezigheid betreuren, op het conto 
van de wellevendheid en de vriendschap te schrijven. Voor het 
overige heeft professor Storme onlangs de redenen in herinnering 
gebracht die ten grondslag liggen aan de aanwezigheid van het 

_ openbaar ministerie bij de beraadslaging, zoals zij door procureur
:generaal Hayoitde Termicourt waren beschreven (124). 

·· Subjectief voelen de magistraten van het parket zich, na hun 
'gedwongen verwijdering door het Europees Hof, zoals de bergbe
. klimmer .die, met zwaar en duur materieel voor dag en dauw is 
··opgestaan en moeizaam de voorklimmer - de raadsheer-verslag
gever - terzijde heeft gestaan tot in het zicht van de top en daar, 
gezeten op een rots, dient te wachten tot gejuich van hoven hem 
aankondigt dat zijn klimmaten de top hebben bereikt . 

. Het systeem dat erin bestaat om, in naam van de schijn, de 
conclusie van de parketmagistraat te aanhoren en zonder hem te 
beraadslagen, terwijl een ieder erkent dat hij onafhankelijk en 
onpartijdig is, is ongetwijfeld een aanzienlijke tijdverspilling en 
inogelijk een bron van vergissingen. Waarom gaat men op dat 
ogenblik voorbij aan degene die, sarnen met de raadsheer-verslag

. gever, de grondigste studie van de zaak heeft gemaakt? Procureur
generaal Lenaerts, met zijn dubbele ervaring bij het Hof van 
Cassatie en bij het Benelux-Gerechtshof, heeft op deze plaats in 
zijn rede van 2 september 1991 aangegeven wat zijn voorkeur 
wegdraagt en waarom. 

Wegens de gestadige toename van het aantal te wijzen beslis-
singen is het voor de kamervoorzitter en iedere raadsheer immers 

· niet meer doenbaar een grondig onderzoek te wijden aan alle 
.. zaken waarin zij geen verslag of on twerp van arrest dienden 'Op te 
, stellen. Het is geen overbodige luxe dat naast de raadsheer-
verslaggever een tweede magistraat, de advocaat-generaal, die 
een dergelijk onderzoek heeft moeten doen, aan de beraadslaging 
deelneemt om mee te werken aan het belangrijk en kies werk van 
het opstellen van het arrest (125). 

f 
I 
' 
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Dat betekent geenszins dat aan de rechtspleging in cassatie, 
inzonderheid in strafzaken, helemaal geen wijzigingen moeten 
worden aangebracht (126). Er zijn opbouwende voorstellen 
gedaan, die thans bestudeerd worden door een binnen het Hof en 
zijn parket opgerichte werkgroep. Maar die hervorming mag nooit 
gegrond zijn op een miskenning van het statuut en van de 
bevoegdheden van het parket van Cassatie. 

Noch in strafzaken, noch, a fortiori, in burgerlijke zaken, mag 
en kan niemand de gewettigde indruk krijgen dat het parket een 
tegenstander is die van gelijk welk wapen misbruik maakt. 

Het parket is en wil gewoon een « amicus curiae » blijven en bij 
het begin van het nieuwe gerechtelijk jaar volgende woorden tot U 
rich ten: << Amici allegre andiamo alla pima ». 

* 
* * 

Het Hof, de balie en het parket van Cassatie zullen in het 
komend jaar hun werkzaamheden voortzetten. De herinnering 
aan drie buitengewone persoonlijkheden die ons in de loop van 
het voorbije gerechtelijk jaar ontvallen zijn, zaJ daarbij ongetwij
feld een belangrijke stimulans vormen. 

In de loop van de maand september 1993 werd emeritus procu
reur-generaal burggraaf W.J. Ganshof van der Meersch naast zijn 
zoon op het familiekerkhof te Tintange begraven. Onze vroegere 
procureur-generaal was 93 jaar oud geworden. Tot de laatste 
maanden van zijn leven is hij aktief gebleven, met een activiteit 
die tegelijk verscheiden, energiek en doeltreffend was. Geboren 
leider als hij was, wist hij daarbij medewerking op te roepen, 
zonder echter ooit zijn eigen ontzaglijke inzet te sparen. 

Hij heeft zijn stempel gedrukt niet aileen 'op het parket van 
Cassatie, maar ook op het Hof, op de universiteit, op de magistra
tuur, op Belgie en zelfs op Belgisch Kongo, tijdens het moeizame 
onafhankelijkheidsproces. 

Het rechtsleven en dus de maatschappelijke verhoudingen in 
ons land zullen nog lange tijd be1nvloed worden door zijn redevoe
ringen, zijn geschriften en zijn conclusies in belangrijke zaken die 
aan het Hof werden voorgelegd. Er zijn nu eenmaal van die onver
getelijke mensen. 

Twee dagen na hem, op 14 september, overleed meester Carlos 
De Baeck, die in 1929 advocaat werd bij de balie te Antwerpen, in 
1973 advocaat bij het Hof van Cassatie en later stafhouder van de 
Orde en die tevens gedurende veertien jaar senator was. 

Het verlies van zijn echtgenote en van vier van zijn acht 
kinderen had zijn sereniteit niet aangetast. Men bevroedde dat zij 
door wijsheid en een helder inzicht in de dingen was geschraagd 
en gesterkt. 

Op 9 maart van dit jaar, daags na zijn 85ste verjaardag, ging 
raadsheer Alfons cle Vreese van ons heen na een welgevuld leven 
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waarin hij het magistraatschap en het onderwijs aan het Europa
college te Brugge cumuleerde. 

Steeds had hij het vertrouwen genoten en de achting van zijn 
collega's, wat onder meer tot uitiilg kwam in zijn verkiezing tot 
voorzitter van de Belgische afdeling van de lnternationale Unie 
van Magistraten, en later tot voor2;itter van die Unie zelf. 

Hij sprak vijf talen en beschikte over een scherp verstand en 
een grote intellectuele nieuwsgierigheid. Die eigenschappen 
maakten van hem een briljant magistraat en professor, die niet 
aileen op zijn juridische kennis maar ook op een rijke culturele 
bagage kon bogen, zoals onder meer bleek uit zijn vele reizen met 
hun schat aan ervaringen waarvan hij ons deelgenoot maakte. 

Moge het voorbeeld van die drie grote mannen die wij gekend, 
bewonderd en liefgehad hebben, ons werk ten dienste van de 
Justitie inspireren. 

Voor de Koning vorder ik dat het Hof tijdens het nieuw gerech
telijk jaar zijn werkzaamheden voortzet. 
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