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Faculteit rechtsgeleerdheid 

VOORWOORD 

Een masterproef over een zijsprong in een strafprocedure was voor mij niet het meest voor de hand 

liggende onderwerp aangezien ik mij gedurende de masterjaren toegelegd heb op het burgerlijk recht. 

Afstuderen in de rechten zonder het fijne te weten over één van de meest ophefmakende zaken van de 

voorbije decennia was voor mij echter geen optie. Bovendien wou ik voor mijn masterproef graag een 

onderwerp waar ik gedurende twee jaar door geboeid kon zijn, met mensen over kon praten en 

discussiëren en dat ruimte liet voor creativiteit. Ik ben dus vetrokken van het idee om het arrest van het 

Hof van Cassatie van 14 oktober 1996, beter gekend als ‘het spaghetti-arrest’, van naderbij te 

bestuderen. Na het lezen van de vele opinies die hierover geschreven zijn, voelde ik nogal snel de 

drang een eigen mening te vormen. De vraag die zich daarbij stelde was dus: vind ik het arrest billijk? 

Alvorens deze vraag te beantwoorden, ben ik mij beginnen te verdiepen in dat ene woord ‘billijk’ en al 

gauw ontstond het idee om een methode uit te werken die op een zo objectief mogelijke manier zou 

kunnen bepalen of het arrest billijk was, los dus van het gevoelsmatige. Nu het werk er op zit blik ik 

tevreden terug op de weg die ik heb afgelegd. Het was een ware zoektocht en hoewel ik niet alle 

antwoorden heb gevonden heb ik toch de leemte die er was in verband met dit arrest kunnen opvullen. 

Ik hoop van harte dat de lezer door dit werk ingelicht wordt over het arrest, misschien nieuwe 

invalshoeken ontdekt en uitgedaagd wordt om zelf zijn mening te vormen.  

 
Het is geen evidentie geweest om het juiste bronnenmateriaal te vergaren. Volgens de vigerende 

richtlijnen in verband met de selectie van rechtbankarchieven (in de omzendbrief van Minister 

Verwilghen uit 20021), worden de proceduredossiers van het Hof van Cassatie integraal vernietigd na 

10 jaar met uitzondering van deze zaken die betrekking hebben op ministers (ref. CAS29 uit de 

selectielijst). Bijgevolg is men voor het achterhalen van de feiten en andere relevante gegevens 

aangewezen op de publicatie van het arrest en secundaire bronnen zoals krantenartikels, noten bij het 

arrest,… Niet al deze secundaire bronnen zijn even betrouwbaar en het is een op zich een moeilijke 

oefening de juiste informatie hieruit te destilleren. 

 
Ik ben mij absoluut bewust van de gebreken van deze masterproef en wil mij hier graag voor 

verontschuldigen. Jammer genoeg ontbrak het mij aan de nodige kennis om een methodologie uit te 

                                                 
 
 
1 Richtlijn Ministerie van Justitie Verwilghen, M., 8 februari 2002, “Richtlijn betreffende de archieven van de 
rechterlijke macht : selectielijsten en bewaartermijnen”, www.just.fgov.be/nl_htm/rechtbronnen/richtlijn-NL.pdf. 
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werken die wetenschappelijk op punt staat. Het voorstel met betrekking tot  interfacultaire 

masterproeven dat onlangs door de facultaire studentenraad werd ingediend lijkt mij dan ook niet 

onzinnig.  

 

De eerste hoofdstukken zijn soms wat technisch en zullen daarom minder vlot lezen. Het is echter van 

het allergrootste belang de lezer de nodige bouwstenen aan te reiken om in een later stadium de 

verschillende alternatieven uiteen te zetten. Mijn hoop is dan ook dat de lezer aan het einde mee zoekt 

naar mogelijke ‘alternatieve paden’. Volhouden is de boodschap. 

 

Ik wil graag in het bijzonder mijn promotor Prof. Dr. Heirbaut danken, die mij de ruimte gaf om 

creatief te zijn en waar nodig de juiste hints gaf om nieuwe bronnen aan te boren, even als mijn co-

promotor Prof. Dr. Van Hoecke, die elke keer opnieuw nauwgezet de geschreven pagina’s onder de 

loep nam en mij van de nodige feedback voorzag. Tot slot dank ik mijn vriend, mijn ouders en broer 

voor hun ongeduld. Hun aandrang op een afgewerkte thesis is een zeer goede motivatie gebleken. Ook 

enkele mede-studenten zijn een baken geweest door me, waar nodig, van bronnen en inzichten te 

voorzien. 
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Afbakening van het onderzoek 

Het zogenaamde spaghetti-arrest, waarbij onderzoeksrechter Connerotte gewraakt werd en de leiding 

van het onderzoek over het dossier Dutroux verloor, heeft in binnen- en buitenland veel belangstelling 

gewekt. Reeds voor de uitspraak van het Hof van Cassatie (HvC) werden in de media talrijke 

argumenten naar voren geschoven voor een al dan niet wraking van de onderzoeksrechter. Wanneer op 

14 oktober 1996 het verdict valt is het arrest voorwerp van negatieve kritiek, al duiken hier en daar 

ook stemmen ter verdediging op. Zo zou het Hof schuldig zijn geweest aan een wereldvreemde 

uitspraak, magistraten politiek benoemd zijn geweest en de advocaten van de verdediging zouden 

immoreel zijn. Maar bovenal kwam er een weinig genuanceerde discussie op gang over de al dan niet 

‘schijn van partijdigheid’ van de onderzoeksrechter en over de wijze waarop het Hof van Cassatie met 

het wrakingverzoek moest omgaan. Het is vooral hierop dat mijn onderzoek zich zal toespitsen. 

Doel van het onderzoek 

Het doel van mijn onderzoek is nu, 13 jaar later, op een zo objectief mogelijke manier na te gaan hoe 

billijk de uitspraak van het Hof van Cassatie werkelijk was. Enerzijds wil ik de argumenten die het 

Hof gebruikte ter motivering van zijn arrest grondig analyseren en aan een kritisch juridisch onderzoek 

onderwerpen. Anderzijds wil ik de talrijke kritische bedenkingen die toen werden opgeworpen uit de 

emotionele sfeer halen en ze herevalueren. Na deze toets lijkt het mij zinvol om ook na te gaan of het 

Hof andere paden had kunnen bewandelen en of deze zouden geleid hebben tot een meer billijke 

uitspraak.  

Probleemstelling van het onderzoek 

In dit onderzoek staan dus twee thema’s centraal. De eerste focus ligt op de werkelijke uitspraak van 

het Hof van Cassatie, vervolgens onderzoeken we de alternatieven. 

 
Om dit doel te bereiken stel ik me de volgende twee vragen: 

Waar kunnen we de uitspraak van het Hof van Cassatie van 14 oktober 1996 plaatsen op de 

billijkheidsschaal2? Aan de hand van de uitgewerkte methode wordt eerst nagegaan of het Hof 

correct is omgegaan met de feiten en het recht en in welke mate emotionele factoren in het arrest 

naar voor komen. Vervolgens zal ik de maatschappelijke aanvaardbaarheid nagaan door ook de 

visie van de partijen, de juridische , de politieke en de publieke opinie te bespreken. Zo zal 

                                                 
 
 
2 Zie figuur 1: de billijkheidsschaal op pagina 40. 
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blijken of er een discrepantie bestaat tussen de visie van deze maatschappelijke groepen. Hoe 

verder de visie van een maatschappelijke groep op de schaal verwijderd is van de waarde ‘billijke 

rechtspraak’, hoe groter de kost voor justitie zal zijn om deze kloof te overbruggen.  

 
Had het Hof van Cassatie alternatieve paden kunnen bewandelen en zo op een gunstigere plaats 

op de schaal kunnen belanden? Deze vraag zal ik trachten te beantwoorden door middel van een 

studie van de juridische bijdragen van zowel voor als na het arrest en aan de hand van de 

conclusies uit de juridische analyse van het arrest. 

 

Structuur en methode van het onderzoek 

Dit onderzoek is opgedeeld in 3 delen. 

In het eerste deel wordt aangevangen met een grondige weergave van de feiten en hun context. Het 

schetsen van de context waaruit het arrest en de daarmee samenhangende vloedgolf aan reacties is 

ontstaan, is essentieel alvorens het werkelijk onderzoek aan te snijden. Zoals zal blijken, kunnen 

verschillende juridische gevolgen gekoppeld worden aan een situatie of begrip afhankelijk van de 

interpretatie die er aan gegeven wordt. Vandaar dat de weergave van de feiten in hoofdstuk 1 grondig 

en met de nodige nuances dient te gebeuren. Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 de procedure waarover 

het arrest handelt van naderbij bestudeerd. Zoals zal blijken liggen hier reeds tal van problemen die 

aanleiding hebben geven tot  kritiek en bijgevolg tot een ‘onrechtvaardigheidsgevoel’ bij de partijen en 

de publieke opinie. 

 
In het tweede deel wordt het onderzoek uiteengezet. Afdeling 1 concentreert zich op het juridisch 

onderzoek met als doel later na te gaan hoe billijk het arrest van het Hof van Cassatie werkelijk was. 

Hiervoor werd jurisprudentie- en literatuuronderzoek verricht. Zowel binnenlandse als buitenlandse 

rechtsleer is relevant en werd  in de literatuurstudie worden opgenomen. Het jurisprudentieonderzoek 

strekt zich uit tot de binnenlandse rechtspraak en de rechtspraak van het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens (EHRM).  

 
In hoofdstuk 1 wordt het arrest van het Hof van Cassatie onderworpen worden aan een analyse. Meer 

in het bijzonder wordt een grondige studie en beoordeling gemaakt van de argumenten die door het 

Hof van Cassatie gebruikt werden.  

 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de rol van de onderzoeksrechter. Het is van belang te weten wat tot 

het takenpakket van de onderzoeksrechter hoort en in welke mate dit afgelijnd is om later de 

beoordeling te kunnen maken of in casu een wraking al dan niet aan de orde was.  
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In hoofdstuk 3 worden de begrippen ‘onpartijdigheid’ en ‘onafhankelijkheid’ van de rechter nader 

ingevuld worden, en in tweede instantie specifiek voor de onderzoeksrechter. De begrippen worden 

afzonderlijk besproken, omdat deze elk een eigen inhoud hebben. Dit gebeurt aan de hand van een 

driedeling, die voor het eerst is opgeworpen door het EHRM en later door de rechtsleer is 

overgenomen,: de onafhankelijkheid, de objectieve en structurele onpartijdigheid en de persoonlijke of 

subjectieve onpartijdigheid. Omdat in casu vooral de onpartijdigheid van belang is, ligt hier het 

zwaartepunt.  

 

In een tweede afdeling wordt het arrest van 14 oktober 1996 getoetst aan ‘de billijkheid’. Echter, 

alvorens dit te doen wordt in hoofdstuk 1 dieper ingegaan op de algemene betekenis van ‘billijkheid’. 

Vervolgens wordt een onderscheid gemaakt tussen deze algemene betekenis en de betekenis die er in 

dit onderzoek aan wordt gegeven.  De uitgewerkt methode die een toets aan ‘de billijkheid’ mogelijk 

moet maken wordt weergegeven in een schema3 en vervolgens in hoofdstuk 2 toegepast op het arrest.  

 
In afdeling drie wordt gebruik gemaakt van de reeds gedane bevindingen om na te gaan of het Hof van 

Cassatie alternatieve paden had kunnen bewandelen om zo eventueel dichter bij de waarde van 

‘billijke rechtspraak’ op de schaal te belanden. 

 

Tot slot zal in deel 3  teruggeblikt worden op de uitgewerkte methode en nagaan of deze efficiënt is 

geweest voor mijn onderzoek en in de toekomst eventueel interessant zou kunnen zijn voor ander 

onderzoek. 

                                                 
 
 
3 Zie figuur 2: billijkheidsschema op pagina 42. 
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DEEL 1: WEERGAVE VAN DE FEITEN 

Hoofdstuk 1: de context 

Het spaghetti-arrest is het resultaat van een zijsprong in het strafonderzoek omtrent Marc Dutroux4, die 

verdacht werd van ontvoering, gijzeling, verkrachting, moord en illegale handel. Op 13 augustus 1996 

werd Marc Dutroux gearresteerd nadat Laetitia Delhez en Sabine Dardenne uit zijn huis in Marcinelle 

gered werden, na respectievelijk 8 dagen en 80 dagen gevangenschap. De ontdekking vond plaats 

dankzij aanwijzingen van getuigen die het busje van Marc Dutroux gezien hadden bij de ontvoering 

van Laetitia. Later bleek dat Dutroux ook verantwoordelijk was voor de ontvoering en de dood van 

Julie Lejeune, Mélissa Russo, An Marchal en Eefje Lambrecks, en voor de dood van zijn handlanger 

Bernard Weinstein. Het gerechtelijk onderzoek naar de ontvoeringen en de daarmee samenhangende 

dossiers vond plaats onder leiding van onderzoeksrechter Jean-Marc Connerotte uit Neufchâteau. 

 

Zaterdagavond 21 september, 39 dagen na de bevrijding van Sabine Dardenne en Laetitia Delhez uit 

de kelder van Dutroux, vond in Bertrix een diner plaats georganiseerd door de plaatselijke afdeling 

van de VZW Marc en Corrine in naam van de inwoners van Bertrix met de bedoeling al wie 

meegewerkt had aan het onderzoek te bedanken voor de redding van de meisjes5. De opbrengst kwam  

toe aan de lokale afdeling van de VZW Marc en Corinne die zich bovendien burgerlijke partij had 

gesteld6. Een deel van de opbrengst van het benefiet werd  onder andere gebruikt om de verdediging 

van Laetitia Delhez te bekostigen, die daar net zoals Sabine Dardenne  met haar ouders aanwezig 

was7. Onder de 400 genodigden8 waren ook procureur des Konings Michel Bourlet en  

onderzoeksrechter Connerotte . Deze magistraten zouden een uur gebleven zijn en hebben niet 

                                                 
 
 
4 Voor een uitgebreide bespreking van het strafonderzoek met betrekking tot Marc Dutroux zie A. BULTÉ,  De X-

dossiers, Antwerpen, Houtekiet, 1999, 543 p; Y. CARTUYVELS, L’affaire Dutroux, Brussel, Complexe, 1997, 285 
p; C. ELIARTS, Kritische reflecties omtrent de Zaak Dutroux, Brussel, VUB Press, 1997, 126 p. 
5 Aldus het relaas van de organisatoren en van burgemeester Roger François, F. TANGHE, Het spaghetti-arrest: 

recht en democratie, Antwerpen, Hadewijch, 1997, 8. 
6 Op 16 september 1996 heeft de VZW zich  bij onderzoeksrechter Jean-Marc Connerotte burgerlijke partij 
gesteld. Deze laatste heeft volgens het Hof van Cassatie akte verleend aan de VZW Marc et Corinne van haar 
stelling als burgerlijke partij, Cass. 14 oktober 1996, Arr. Cass. 1996, 918 en Cass. 11 december 1996, Arr. 

Cass. 1996, 1193 en JLMB 1997, 177; zie ook UYTTENDAELE, M. en WITMEUR, R., “L’impossible doute”, (noot 
onder Cass. 14 oktober 1996), JLMB 1997, 197-201. 
7 UYTTENDAELE, M. en WITMEUR, R., “L’impossible doute”, (noot onder Cass. 14 oktober 1996), JLMB 1997, 
197-201; M. VAN HOECKE, “Het Spaghetti-arrest”, R&R 1997, 91. 
8 H. FRANKEN, Onafhankelijk en verantwoordelijk : een paradox in de positie van de rechter?, Deventer, Gouda 
Quint, 1997, 1; B. FRYDMAN, “La philosophie de l’arrêt Connerotte”, Journ. Proc. 1997, nr. 324, 10. 
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gesproken met de twee aanwezige slachtoffers. Zij hebben een bord spaghetti en een vulpen9 van 

omgerekend 27 euro aangeboden gekregen10, hun vrouwen kregen elk een bloemetje.11 

 

Na het verschijnen van artikels en foto’s van die bewuste avond in de kranten Vers l’Avenir en La 

Meuse dienden de advocaten van Dutroux bij het Hof van Cassatie een verzoek tot onttrekking van de 

zaak in wegens gewettigde verdenking van beide magistraten. Dutroux wou dat de zaak naar een 

andere onderzoeksrechter werd verwezen wegens partijdigheid van de huidige magistraten die waren 

ingegaan op de uitnodiging van de VZW en geschenken in ontvangst hadden genomen. Enkele dagen 

daarna hebben ook de advocaten van Nihoul zich bij de eis van Dutroux aangesloten. 

 

Nog voor het debat rond de gewettigde verdenking de rechtszaal kon bereiken werd het reeds 

uitgebreid gevoerd in de politieke wereld en media. De toenmalige premier Jean-Luc Dehaene riep de 

procureur generaal van het Hof van Cassatie op om ‘inventiviteit aan de dag te leggen’,12 maar 

Liekendael verklaarde “geen woordvoerder van het sentiment” te zijn; haar “enige taak” was “de 

rechtsregels toe te passen”.13 

 

Op 14 oktober 1996 viel dan de uitspraak bij monde van eerste voorzitter Oscar Stranard: “het Hof van 

Cassatie onttrekt het dossier aan de onderzoeksrechter Connerotte en beveelt de verwijzing van het 

dossier naar een andere onderzoeksrechter van de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau”. Hierop 

werd het onderzoek naar de ontvoeringen overgedragen aan Jacques Langlois, een collega van 

Connerotte te Neufchâteau. De andere dossiers werden overgedragen aan onderzoeksrechter Gérard. 

Procureur des Konings Bourlet mocht zijn werk wel voortzetten omdat hij als aanklager niet 

onpartijdig hoefde te zijn. 

                                                 
 
 
9 H. FRANKEN, Onafhankelijk en verantwoordelijk : een paradox in de positie van de rechter?, Deventer, Gouda 
Quint, 1997, 1. 
10 Dit wordt vernoemd door de verzetdoende burgerlijke partij in het arrest van het Hof van Cassatie van 11 
december 1996, Arr. Cass. 1996, 1193 en JLMB 1997, 177. 
11 In kranteninterviews vertelde de voorzitter van de VZW, Jean-Pierre Malmandier , dat de hele affaire een 
absurditeit was, maar gaf in één adem ook toe dat de twee magistraten niet betaalden voor hun spaghetti en 
bovendien allebei een balpen kregen die amper 1050 frank waard is, plus bloemen voor hun vrouwen. X., “De 
prijs van een spaghetti. Het Hof van Cassatie buigt zich nu over twee spaghetti’s en twee schrijfstokken”, Knack, 
9 oktober 1996; In een interview met Humo van 8 augustus 2006 heeft Procureur des Konings Bourlet het over 
een pen van 2,5euro, de burgerlijke partijen spreken in hun verzetakte van een balpen van 1080 frank, A. BULTÉ, 
“Humo sprak met Michel Bourlet, procureur des konings in Neufchâteau”, Humo, 8 augustus 2006. 
12 PS-vice-premier Elio di Rupo en CVP-partijvoorzitter Marc van Peel steunden deze oproep voor een 
‘Creatieve oplossing’. X., “Politici wijzen op verantwoordelijkheid van Hof van Cassatie in zaak-Dutroux”, De 

Tijd,  11 oktober 1996. 
13 X., “Bescheiden bijdrage tot een beschouwing over een gewichtig probleem: de strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid van de federale ministers”, R.W. 1998-99, 463; X., “Le droit, fermement et sereinement”, 
Le Soir, 10 oktober 1996. 
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De kranten kopten na de uitspraak op maandag 14 oktober dat het land tuimelde van verbazing, 

ongeloof en wantrouwen. De rechters werden “wereldvreemd” genoemd. Massale betogingen waren 

het gevolg. Koning en ministers erkenden een vertrouwensbreuk14 tussen burgers en justitie.15 

 

Op 25 oktober 1996, vijf dagen na de Witte Mars16, ging  de Parlementaire Onderzoekscommissie 

Dutroux17 van start met als voorzitter Marc Verwilghen (VLD) die als taak had de pijnpunten binnen 

justitie bloot te leggen. De commissieleden botsen op structurele maar ook menselijke fouten. Het 

rapport van de commissie Dutroux, met alle aanbevelingen, werd uiteindelijk unaniem goedgekeurd 

door het parlement. Ook het tweede rapport van de Commissie werd goedgekeurd. Bij gerecht en 

politie is er sindsdien veel veranderd. Zo hebben slachtoffers meer rechten gekregen en zijn er nu 

speciale commissies die beslissen over de voorwaardelijke vrijlating van gevangenen. Er is ook een 

hervormde politie en er is een federaal parket dat onderzoeken over het hele grondgebied kan voeren. 

 

Hoofdstuk 2: de procedure 

De procedure die aan het spaghetti-arrest voorafging begon met een verzoekschrift ingediend op 26 

september 1996 door de advocaat van Dutroux tot “onttrekking van de zaak aan onderzoeksrechter 

Connerotte en procureur des Konings Bourlet wegens gewettigde verdenking en de verwijzing van de 

zaak naar een andere onderzoeksrechter”. Een groot deel van de negatieve kritiek, die na het arrest is 

ontstaan, was gebaseerd op de verwoording van de vordering en de beweerde verkeerde gevolgen die 

het Hof van cassatie eraan heeft gegeven door de vordering ontvankelijk en gegrond te verklaren. 

Alvorens het onderzoek naar de billijkheid van het arrest aan te vatten dient de juridisch-technische 

kant van de procedure onder de loep genomen te worden. 

 

In ons recht bestaan drie procedures die elk een enorme impact hebben op de organisatie van de 

rechterlijke orde. Het gaat respectievelijk om de wraking (artikelen 828 tot 847 Gerechtelijk 

                                                 
 
 
14 In een interview met Knack van 16 oktober 1996 spreekt de toenmalige premier Jean-Luc DeHaene zelf over 
een vertouwensbreuk; vice-premier Elio Di Rupo (PS) herleidt de affaire-Connerotte tot een ‘ongelukje’  in een 
interview. Om tegemoet te komen aan deze vertrouwenscrisis werd onder andere De Hoge Raad voor Justitie 
opgericht. Zie hierover Het facultair boek van de Faculteit rechten van de Universiteit Antwerpen, 
Verantwoordelijkheid en recht, Mechelen, Kluwer, 2008, 534 p. 
15 H. FRANKEN, Onafhankelijk en verantwoordelijk : een paradox in de positie van de rechter?, Deventer, Gouda 
Quint, 1997,  1-2. 
16 Over deze ‘Witte Mars’ werd erg veel geschreven zie onder andere hierover S. WALGRAVE, en  B. RIHOUX, 
De witte mars : een jaar later : van emotie tot politieke commotie, Leuven, Van Halewyck, 1997, 200 p. 
17 Zie W. WINCKELMANS, De Commissie-Dutroux, Leuven, Van Halewyck, 1997, 333 p. 
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Wetboek), de onttrekking van de zaak aan de rechter (artikelen 648 tot 659 Gerechtelijk Wetboek) en 

de verwijzing van een rechtbank naar een andere (artikelen 542 tot 552 Wetboek van Strafvordering). 

Door elk van deze procedures is het mogelijk voor een partij om een magistraat te laten vervangen, 

zelfs al is dit tegen de wil van de andere partijen.18 Die mogelijkheid creëert een grote impact op de 

rechterlijke organisatie en is dan ook een uitzondering op de Grondwet19 waar zuinig met 

omgesprongen dient te worden. 

 

De procedures van wraking, onttrekking en verwijzing van een zaak hebben in het verleden al 

meerdere malen verwarring doen ontstaan. 20 Daarom hebben verschillende wetswijzigingen21 de 

desbetreffende artikelen van het Gerechtelijk Wetboek aangepast22 om aan te duiden dat het om 

verschillende vorderingen gaat met een eigen doel en een eigen procedure, waartussen de betrokkene 

niet vrij kunnen kiezen. Een groot deel van de negatieve kritiek op de arresten van 14 oktober 1996 is 

dan ook gericht op een verkeerd begrip van deze procedures. Om het verder discours goed te kunnen 

volgen is het belangrijk om de kenmerken van elk van de drie procedures van elkaar te onderscheiden.  

 

                                                 
 
 
18 Artikel 13 van de Grondwet bepaalt nochtans dat “niemand tegen zijn wil kan worden afgetrokken van de 
rechter die de wet hem toekent”. 
19Zie ook R. ERGEC, “La récusation d’un magistrat: partialité ou apparence de préjugé?”, Journ. proc. 1993, afl. 
250, 28-30 
20 Procureur-generaal H. Delange wees in zijn redevoering op de plechtige zitting van het Hof van Cassatie van 2 
september 1974 reeds op het onderscheid tussen deze rechtsfiguren, DELANGE, R., “Optreden van het Hof van 
Cassatie bij onttrekking van de zaak aan de rechter en verwijzing van een rechtbank naar een andere”, R.W. 
1974-75, 449 e.v. en JT 1974, 489. 
21 De artikelen 842 tot 847 ven het Gerechtelijk Wetboek werden opgeheven door artikel 8 wet 12 maart 1998 tot 
wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering inzake de procedure tot onttrekking 
van de zaak aan de rechter, BS 2 april 1998. Artikel 842 werd hersteld door artikel 8 wet 10 juni 2001 tot 
wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, het Wetboek van strafvordering en het 
Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, inzake onttrekking en wraking., BS 22 september 2001. 
Aan artikel 837 werd een vierde lid toegevoegd door artikel 43 wet 30 juni 2000 tot wijziging van het Wetboek 
van Strafvordering, van artikel 27 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van artikel 
837 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de rechtspleging voor het hof van assisen te stroomlijnen., BS 17 
maart 2001. Andere wijzigingen werden aangebracht door artikel 12 wet 24 juni 1970 tot wijziging van de wet 
van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek en van sommige bepalingen betreffende de 
bevoegdheid van de hoven en rechtbanken en de burgerlijke rechtspleging, BS 20 augustus 1970 en door artikel 
79 wet 31 maart 1987 tot wijziging van artikel 1161 van het Gerechtelijk Wetboek, BS 22 april 1987, door de 
reeds vermelde wet van 10 juni 2001 en door de artikelen 375 en 376 van de programmawet van 22 december 
2003, BS 31 december 2003.  
22 Artikel 828 Gerechtelijk Wetboek tot en met artikel 848 Gerechtelijk Wetboek behandelt de wraking, de 
artikelen 648 ev. Gerechtelijk Wetboek behandelen de onttrekking van de zaak aan de rechter en de artikelen 542 
ev. Wetboek van Strafvordering de verwijzing van de ene rechtbank naar de andere. 



 
 

 
 

12

De wraking (ex artikelen 828 tot 847 Gerechtelijk Wetboek) is een bij wet voorziene procedure die 

een partij de mogelijkheid geeft om bij tussengeschil (bij een kamer van dezelfde rechtbank)23 te 

vorderen dat de zaak door een andere rechter zou worden behandelen omdat men twijfelt aan de 

onpartijdigheid van de oorspronkelijke rechter als individu24. Deze vordering kan enkel steunen op de 

limitatief in de wet opgesomde gronden.25  

 

De vordering tot onttrekking van de zaak aan de rechter (ex artikelen 648 tot 659 Gerechtelijk 

Wetboek) daarentegen wordt ingesteld bij het Hof van Cassatie in burgerlijke procedures wanneer men 

twijfelt aan de partijdigheid van het hele rechtscollege waar de zaak bij aanhangig is. De vordering 

steunt op de notie ‘gewettigde verdenking’ die door de partijen zelf worden ingevuld en die wordt 

gewaardeerd door het Hof van Cassatie. Het Hof van Cassatie heeft hier uitzonderlijk de bevoegdheid 

om te oordelen, zowel in feite als in rechte. 

 

De vordering tot verwijzing van de ene rechtbank naar de andere (ex artikelen 542 tot 552 Wetboek 

van Strafvordering) is de tegenhanger van de procedure van onttrekking aan de rechter maar dan in 

strafzaken.  

 

Hierboven werd reeds vermeld dat omtrent deze rechtsfiguren zich al meerdere malen verwarring en 

onjuistheden hebben gemanifesteerd in de rechtspraak van het Hof van Cassatie. Eén van de bekendste 

voorbeelden hieromtrent zijn dus de arresten van 14 oktober 1996. In casu werd de onttrekking van de 

zaak aan de rechter gevraagd terwijl men de verwijzing bedoelde maar eigenlijk de wraking had 

moeten vragen. Bijgevolg had de vordering van Dutroux en Nihoul dus als onontvankelijk moeten 

worden afgewezen. Uiteindelijk zou het resultaat (met name de verwijzing naar een ander 

onderzoeksrechter binnen hetzelfde gerechtelijke arrondissement) wel hetzelfde geweest zijn indien zij 

de juiste juridische procedure hadden aangewend: de wraking.26 

 

                                                 
 
 
23 Sinds de wet van 12 maart 1998 doet niet langer het rechtscollege waartoe de gewraakte rechter behoort 
uitspraak. De beoordeling van de wrakingsgronden behoort thans aan de onmiddellijk hogere rechtsinstantie. Zie 
J. LAENENS, “De vernieuwde wrakingsprocedure”, R.W. 2000-01, 1613. 
24 M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Edition scientifique de la Faculté 
de droit de Liège et du Jeune barreau de Liège, 1989, 997. 
25 Voor een historische bespreking van de wrakingsgronden zie T. VAN NIEJENHIUS, “De regter blijft toch altijd 
mensch”, Ars Aequi 1997, 546-554. 
26 Hoewel het Hof van Cassatie  meent de procedure van artikel 542 Wetboek van Strafvordering toe te passen 
verwijst zij niet naar een ander rechtscollege maar naar Langlois, een andere  rechter binnen de rechtbank van 
eerste aanleg van Neufchâteau.   
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In dit kader kunnen dus enkele vragen gesteld worden. In de eerste plaats kan men zich afvragen 

waaruit afgeleid wordt dat men de verwijzing bedoelt terwijl men de onttrekking vraagt? Uit de 

vertaling van het arrest blijkt dat Dutroux en Nihoul de onttrekking van de dossiers gevraagd hebben 

en de verwijzing naar een andere onderzoeksrechter. Er werd klaarblijkelijk de strafprocesrechtelijke 

tegenhanger bedoeld, met name de procedure van verwijzing van een rechtbank naar een andere zoals 

voorzien in de artikelen 542 tot 552 Wetboek van Strafvordering, zo heeft het Hof het althans 

begrepen en toegepast. Uit het arrest blijkt immers dat het Hof overweegt dat er een onderling verband 

bestaat tussen artikel 828 van het Gerechtelijk Wetboek, dat de wrakingsgronden opsomt, en artikel 

542 Wetboek van Strafvordering met betrekking tot de verwijzing van een zaak van de ene rechtbank 

naar een andere op grond van gewettigde verdenking. Het Hof van Cassatie maakt deze verwijzing ter 

ondersteuning van zijn stelling dat de onderzoeksrechter van zijn onderzoeksopdracht moet worden 

ontheven omdat zijn gedrag aanleiding heeft gegeven tot ‘gewettigde verdenking’ in de zin van artikel 

542 Wetboek van Strafvordering. Hierin kan het Hof echter niet gevolgd worden. Hoewel beide 

procedures dezelfde ratio legis hebben, met name de rechten van verdediging te waarborgen, zijn ze 

zoals hierboven geschetst verschillend. Bovendien had men te maken met een strafonderzoek waarop 

de regels uit het Wetboek van Strafvordering bij voorrang van toepassing zijn. Volgens artikel 2 

Gerechtelijk Wetboek zijn de in het wetboek gestelde regels immers van toepassing op alle 

rechtsplegingen, dus ook op strafvorderingen, behoudens wanneer deze geregeld worden door niet 

uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen of door rechtsbeginselen, waarvan de toepassing niet 

verenigbaar is met de toepassingen van de bepalingen van dit wetboek. De interpretatie van 

‘gewettigde verdenking’ uit artikel 542 Wetboek van Strafvordering naar analogie met de 

wrakingsgronden uit art 828 Gerechtelijk Wetboek gaat dus niet op.27 Daarentegen moet erkent 

worden dat het Hof een discretionaire macht heeft om te oordelen of de feiten en omstandigheden, 

door de eiser tot verwijzing aangevoerd, een voldoende rechtvaardiging zijn voor de maatregel van 

verwijzing, die de uitzondering moet blijven.28 

 

Een andere vraag die zich dan stelt is waarom de vordering tot verwijzing als onontvankelijk had 

moeten worden afgewezen?29 Uit rechtspraak en rechtsleer blijkt dat de benaming van een 

                                                 
 
 
27 Zie hierover ook W. VAN GERVEN, “Creatieve rechtspraak?”, R.W. 1997-1998, nr. 7, 217. 
28 Zie de rede uitgesproken door procureur-generaal Delange voor het Hof van Cassatie op 2 september 
1974, DELANGE, R., “Optreden van het Hof van Cassatie bij onttrekking van de zaak aan de rechter en 
verwijzing van een rechtbank naar een andere”, R.W. 1974-75, 449 e.v. en JT 1974, 489. 
29 Vgl. A. FETTWEIS, Manuel de procédure civil, Luik, Universiteit van Luik, Faculteit rechten, economie en 
sociale wetenschappen, 1985, 433, nr. 642; vgl. ook J.M. PIRET, “Impartialité du juge et suspicion légitime” in 
mélanges offerts à Jacques Velu, Présence de droit public et des droits de l’homme II, brussel, Bruylant, 1992, 
862; C. LECLERCQ, Eléments pratiques de procédure civile et modèles d’actes, Brussel, Bruylant, 1993, 100; 
VAN COMPERNOLLE, J., “L’indépendance et l’impartialité du juge”, in P. LEMMENS en M. STORME (eds.), 
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verzoekschrift de aangevoerde feiten en omstandigheden niet van aard kan doen veranderen30. Jan 

Ghysels stelt dat dit logisch is: “wanneer in casu feiten of omstandigheden die worden aangevoerd 

onder de hoofding ‘verzoek tot onttrekking’ of ‘verzoek tot verwijzing’ eigenlijk een wrakingsgrond 

opleveren, dan verzet artikel 828 Gerechtelijk Wetboek. zich er tegen dat het Hof van Cassatie daarvan 

kennis zou nemen”. 31 Het Hof moet dan louter vaststellen dat de vordering onontvankelijk is. Dit heeft 

het Hof in het verleden dan ook meerdere malen gedaan. Zo heeft het Hof van Cassatie verschillende 

malen geoordeeld dat wanneer een verzoekschrift tot onttrekking of verwijzing wegens gewettigde 

verdenking feiten en redenen aanbrengt die slechts betrekking hebben op één of enkele leden van het 

rechtscollege,  dit geen vordering tot onttrekking of verwijzing is32 maar wel een vordering tot 

wraking.33 Dat in casu de aangevoerde feiten een wrakingsgrond opleveren, daar bestaat niet de minste 

twijfel over. Zoals hieronder uiteengezet zal worden voerde men immers aan dat de aanwezigheid van 

de onderzoeksrechter en het nuttigen van een maaltijd op een benefietavond, georganiseerd door een 

partij, en het aldaar aanvaarden van geschenken, de onpartijdigheid van de onderzoeksrechter in het 

gedrang bracht. Deze grief beantwoordt volledig aan de wrakingsgrond van oud artikel 828, 10° 

Gerechtelijk Wetboek.34 Bijgevolg had het Hof van Cassatie de vordering tot onttrekking, ingesteld 

door Dutroux en Bourlet, als onontvankelijk moeten afwijzen aangezien het een wrakingsgrond betrof, 

die bovendien enkel tegen onderzoeksrechter Connerotte was gericht en niet tegen alle rechters van de 

                                                                                                                                                         
 
 
Vertrouwen in het gerecht, Diegem, Kluwer, 1995, 20, nr. 10; J. GHYSELS, “Rechtscreativiteit of toepassing van 
de wet?”, A.J.T.-dossier 1996-97, Gent, Mys en Breesch, dossier nr. 4, 46, nr. 29. 
30 Cass. 13 december 1995, Arr. Cass. 1995, 1116, nr. 546; S. DE COSTER, “Art. 828-847 Ger.W.: Wraking en 
verschoning” in X., Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 
Antwerpen, Kluwer, 2002, 16-18 nr. 8;  J. GHYSELS, “Rechtscreativiteit of toepassing van de wet?”, A.J.T.-

dossier 1996-97, Gent, Mys en Breesch, dossier nr. 4, 49. 
31 Cass. 18 december 1972, Arr. Cass. 1973, 403; Cass. 21 maart 1977, Arr. Cass. 1977, 777; Cass. 18 oktober 
1978, Arr. Cass. 1978-79, 195; Cass. 6 februari 1979, Arr. Cass. 1978-79, 646; Cass. 16 maart 1982, Arr. Cass. 
1981-82, 881; Cass. 3 juni 1993, Arr. Cass. 1993, 174, nr. 864; Cass. 13 december 1995, Arr. Cass. 1995, 1116, 
nr. 546; Cass. 5 januari 1996, Arr. Cass. 1996, 193, nr. 502; J. GHYSELS, “Rechtscreativiteit of toepassing van de 
wet?”, A.J.T.-dossier 1996-97, Gent, Mys en Breesch, dossier nr. 4, 49; B. MAES, “De onpartijdige rechter”, 
R.W. 1983-84, kol. 1866. 
32 Zie S. DE COSTER, “Art. 828-847 Ger.W.: Wraking en verschoning” in X., Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze 
commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2002, 19 ; J. GHYSELS, 
“Rechtscreativiteit of toepassing van de wet?”, A.J.T.-dossier 1996-97, Gent, Mys en Breesch, dossier nr. 4, 46-
52. 
33 Voorbeelden van vorderingen tot onttrekking of verwijzing die onontvankelijk zijn verklaard omdat ze maar 
betrekking hebben op één magistraat: Cass. 21 maart 1977, Arr. Cass. 1977, 787 en Pas. 1977, I, 776; Cass. 6 
september 1977, Arr. Cass. 1978, 24 en Pas. 1978, I, 20;  Cass. 18 oktober 1978, Arr. Cass. 1979, 195 en Pas. 
1979, I, 212; Cass. 6 februari 1979, Arr. Cass 1979, 646 en Pas. 1979, I, 649; Cass. 2 april 1980, Arr. Cass. 
1980, 982 en Pas. 1980, I, 964;  Cass. 13 december 1995, Arr. Cass. 1995, 1116,; Cass. 5 januari 1996, Arr. 

Cass. 1996, 17.  
34 De inhoud van oud  artikel 828, 10° Gerechtelijk Wetboek werd overgenomen door artikel 828, 11° 
Gerechtelijk Wetboek sinds de wetswijziging van 10 juni 2001. 
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rechtbank van eerste aanleg.35 De wet van 12 maart 1998 heeft dan ook de regel vastgelegd dat tegen 

een bepaalde onderzoeksrechter geen procedure tot onttrekking kan worden ingesteld op grond van 

beweerde partijdigheid en dat de in artikel 828 Gerechtelijk Wetboek bepaalde wrakingsgronden ook 

van toepassing zijn op onderzoeksrechters.36 Door het invoegen van ‘wettelijke verdenking’ als 

wrakingsgrond heeft de wetgever in 2001 de wet vervolledigt. 

 

Uit al het vorige kan dus worden afgeleid dat men zich had moeten baseren op de procedure van de 

wraking die het recht voor een procespartij inhoudt om te weigeren berecht te worden door een lid van 

het gerecht dat met de zaak belast is en deze te laten vervangen wegens een risico van partijdigheid.37 

De wetgever heeft in artikel 828 Gerechtelijk Wetboek de verschillende wrakingsgronden op 

limitatieve wijze38 opgesomd waarop een partij, die de partijdigheid van de betrokken magistraat 

vreest, zich kan baseren. In 1996 vermelde artikel 828 Gerechtelijk Wetboek elf specifieke 

wrakingsgronden. De algemenere grond ‘wettelijke verdenking’ werd pas in 2001 aan het artikel 

toegevoegd.39 Ten tijde van het spaghetti-arrest vorderde men de onttrekking van het dossier aan de 

onderzoeksrechter en de verwijzing naar een andere onderzoeksrechter wegens ‘gewettigde 

verdenking’, gegrond op artikel 648 Gerechtelijk Wetboek 40 dat voorziet in de gronden voor 

onttrekking van de zaak aan de rechter 41 en artikel 650 Gerechtelijk Wetboek42 maar in werkelijkheid 

                                                 
 
 
35 Er dient op gewezen te worden dat er ook rechtspraak en rechtsleer is die betoogt dat voor de wetswijziging 
van 1998 artikel 542 Wetboek van Strafvordering wel van toepassing was wanneer  de onderzoeksrechter zijn 
opdracht niet op een onpartijdige en onafhankelijke wijze uitoefende. Mijn inziens kon dit alleen wanneer er een 
grief bestond tegen de gehele rechtbank van eerste aanleg. Zie Cass. 21 januari 1987, Arr.Cass. 1986-87, 637 en 
Pas. 1987, I, 589; Cass. 1 juni 1994, R. Cass. 1994, 19;  F. D’HONDT, “Een uitzonderlijk arrest?”, (noot onder 
Cass. 1 juni 1994), R. Cass. 1994, 186-190; R. VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Antwerpen, Maklu, 
2005, 368-369; J.M. PIRET, “Impartialité du juge et suspicion légitime” in mélanges offerts à Jacques Velu, 
Présence de droit public et des droits de l’homme II, brussel, Bruylant, 1992, 862  ; J. ROZIE, “De procedure van 
verwijzing van de ene rechtbank naar de andere wegens gewettigde verdenking” , A.J.T.-dossier 1996-97, 
Gent, Mys en Breesch, 53 ; P. GEVAERT, Het gerechtelijk onderzoek, Gent, Story publishers, 2006, 69; C. VAN 
DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen,  Antwerpen, Maklu, 1994, 662. 
36 Het Hof van Cassatie gaf  zelf als  voorbeeld  van een verzoek tot onttrekking dat kennelijk onontvankelijk 
werd verklaard: een verzoek tot onttrekking dat betrekking heeft op één bepaalde magistraat en niet op het 
rechtscollege in zijn geheel, X. “Jaarverslag van het Hof van Cassatie van België”, Brussel, Belgisch Staatsblad, 
1999, 69. 
37 Cass. 10 december 2003, JT 2003, 883. 
38 Dat de wrakingsgronden limitatief zijn blijkt uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie: Cass. 24 juni 1993, 
R.W. 1993-94, 1337; Cass. 24 november 1994, R.W. 1995-96, 86; Cass. 4 februari 2000, R.W. 1999-2000, 1374. 
39 Oorspronkelijk 1° tot 11° hernummerd tot 2° tot 12° en nieuw 1° ingevoegd bij artikel 4 wet 10 juni 2001. 
40 Artikel 648 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat “de vordering tot onttrekking van de zaak aan de rechter kan 
worden ingesteld: 1° op grond van bloed- of aanverwantschap,  2° wegens wettige verdenking, 3° uit oorzaak 
van openbare veiligheid, 4° wanneer de rechter gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak te berechten 
die hij in beraad heeft genomen”. 
41 Zoals hierboven uiteengezet werd de strafprocesrechtelijke tegenhanger bedoeld, met name de procedure van 
verwijzing van een rechtbank naar een andere zoals voorzien in de artikelen 542 tot 552 Wetboek van 
Strafvordering. 
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baseerde men zich op een wrakingsgrond en had men de procedure van artikel 828 ev. Gerechtelijk 

Wetboek moeten toepassen. Dat men zich op een wrakingsgrond baseert blijkt uit het relaas van de 

aangevoerde feiten. Men  voerde de aanwezigheid van de onderzoeksrechter en het nuttigen van een 

maaltijd op een benefietavond, georganiseerd door een partij, en het aldaar aanvaarden van 

geschenken aan.43 Deze feiten houden  duidelijk het risico van partijdigheid in waar oud artikel 828, 

10° Gerechtelijk Wetboek44op doelde. Volgens de toenmalige en huidige bepalingen van het 

Gerechtelijk Wetboek is de term wraking van toepassing op bepaalde magistraten45, terwijl de termen 

onttrekking en verwijzing van een zaak op gehele rechtscolleges van toepassing zijn46. Een vordering 

tot wraking is dus gericht tegen een individuele rechter die bijgevolg bij naam wordt genoemd terwijl 

een vordering tot onttrekking de territoriaal bevoegde rechtbank als instelling beoogt47. Aldus, indien 

er gegronde bezwaren tegen een onderzoeksrechter individueel zijn dient een verzoek tot wraking 

ingesteld te worden, waarop de zaak dient te worden toegewezen aan een andere onderzoeksrechter 

binnen deze rechtbank, dan wel indien er slechts één onderzoeksrechter is, zoals in Neufchâteau, aan 

een werkende rechter van deze rechtbank van eerste aanleg, die door de voorzitter van de rechtbank 

overeenkomstig artikel 80 Gerechtelijk Wetboek aangewezen werd om de onderzoeksrechter te 

vervangen. Tot slot is de wraking van toepassing op alle rechters, dus ook in een strafprocedure.48  

                                                                                                                                                         
 
 
42 Artikel 650 Gerechtelijk Wetboek zegt dat “iedere partij kan op grond van wettige verdenking vorderen dat de 
zaak aan de rechter wordt onttrokken”. 
43 Voor een grondigere bespreking van deze feiten en hun juridische kwalificatie zie J. GHYSELS, 
“Rechtscreativiteit of toepassing van de wet?”, A.J.T.-dossier 1996-97, Gent, Mys en Breesch, dossier nr. 4, 43-
44. 
44 De inhoud van oud  artikel 828, 10° Gerechtelijk Wetboek werd overgenomen door artikel 828, 11° 
Gerechtelijk Wetboek sinds de wetswijziging van 10 juni 2001en luidt als volgt: “iedere rechter kan worden 
gewraakt indien hij, sedert de aanvang van het geding, door een partij op haar kosten ontvangen is of geschenken 
van haar heeft aangenomen”. 
45 E. BREWAEYS,  noot onder Cass. 14 februari 1977, JT 1977,  745; C. CAMBIER, Droit judiciaire civil II: La 

compétence, Brussel, Larcier, 1981, 124.  
46 Cass. 6 december 2001, Arr. Cass. 2001, afl. 10, 2103 en  Pas. 2001, afl. 12, 2032.; Cass. 31 januari 2003, 
Arr. Cass. 2003, afl. 1, 289; M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Edition 
scientifique de la Faculté de droit de Liège et du Jeune barreau de Liège, 1989, 997; 
47 Vgl. A. FETTWEIS, Manuel de procédure civil, Luik, 1985, 433, nr. 624, Vgl. ook J.M. PIRET, “Impartialité du 
juge et suspicion légitime” in mélanges offerts à Jacques Velu, Présence de droit public et des droits de l’homme 
II, brussel, Bruylant, 1992, 862; C. LECLERCQ, Eléments pratiques de procédure civile et modèles d’actes, 
Brussel, Bruylant, 1993, 100; VAN COMPERNOLLE, J., “L’indépendance et l’impartialité du juge”, in P. 
LEMMENS en M. STORME (eds.), Vertrouwen in het gerecht, Diegem, Kluwer, 1995, 20, nr. 10; J. GHYSELS, 
“Rechtscreativiteit of toepassing van de wet?”, A.J.T.-dossier 1996-97, Gent, Mys en Breesch, dossier nr. 4, 46 ; 
G. CLOSSET-MARCHAL, “La récusation en droit belge”, TBBR  2003, afl. 8, 606. 
48 M. DE SWAEF en M. TRAEST, “Enkele kanttekeningen bij de wrakingsprocedure in strafzaken” in Liber 
amicorum Lieven Dupont, Strafrecht als roeping, Leuven, Universitaire Pers, 2005, 775: de regels met 
betrekking tot de wraking uit het gerechtelijk privaatrecht werden al voor de invoering van het Gerechtelijk 
Wetboek van toepassing geacht op de wraking van een rechter in strafzaken. 
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De onderzoeksrechter is een volwaardige rechter (in de rechtbank van eerste aanleg), bijgevolg zijn de 

wrakingsgronden van toepassing op een onderzoeksrechter.49 De redenen tot wraking van een rechter 

gelden ook voor het Openbaar Ministerie, tenzij het als hoofdpartij optreedt, hetgeen in strafzaken het 

geval is.50 Dat is de reden waarom procureur des Konings Bourlet niet het lot van onderzoeksrechter 

Connerotte deelt. Dat neemt niet weg dat ook zijn optreden niet onbesproken was gelet op de 

deontologie van de parketmagistraat. 

 

                                                 
 
 
49 Bovendien vermeldt artikel 843 Gerechtelijk Wetboek dat ook rechters die aangesteld zijn voor een 
plaatsopneming, een getuigenverhoor of een andere verrichting worden gewraakt. Met die andere verrichtingen 
worden onder andere onderzoeksmaatregelen bedoeld. Contra C. VAN CAMP, De onderzoeksrechter, 
Antwerpen, Standaard, 1959, 36 die stelt dat de gewone wetsbeschikkingen en vormen der wraking niet van 
toepassing zijn op de onderzoeksrechter en dat men artikel 542 Wetboek van Strafvordering moet toepassen. 
50 Dit volgt uit de bewoording van artikel 832 Gerechtelijk Wetboek. 
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DEEL 2: HET ONDERZOEK  

Afdeling 1: juridisch onderzoek 

Hoofdstuk 1: analyse van het arrest 

Zowel de feiten, de context als de juridische grondslag die aan de arresten van 14 oktober 1996 vooraf 

gingen werden hierboven reeds uitvoerig uiteengezet zodat deze in dit hoofdstuk enkel nog bij wijze 

van herhaling zullen worden vermeld. De aandacht wordt nu vooral gevestigd op de argumentatie en 

de beslissing van het Hof. Zoals meteen zal blijken is deze gezien de zwaarwichtigheid van het dossier 

opvallend bondig. 

 

Op 26 september en 3 oktober 1996 wordt een memorie op de griffie van het Hof van Cassatie 

ingediend waarin de volgende feiten en middelen worden aangevoerd op grond van in de pers 

verschenen krantenartikels met het oog op ‘onttrekking’51 van de onderzoeksrechter: 

 
1. Dat de plaatselijke afdeling Bertrix van de VZW Marc en Corinne zaterdagavond 21 september 

1996 een bijeenkomst met een maaltijd heeft georganiseerd waarop ongeveer 400 personen aanwezig 

waren en waarvan de opbrengst onder meer moest dienen om de kosten te dekken van de verdediging 

van Laetitia Delhez; dat deze laatste, Sabine Dardenne en hun ouders waren uitgenodigd. 

2. Dat onderzoeksrechter Jean-Marc Connerotte bij die gelegenheid de gast was van die VZW samen 

met de procureur des Konings, vervolgende partij; 

3. Dat de foto’s bij voornoemde artikelen hun aanwezigheid aldaar bevestigen. 

4. Dat aan de onderzoeksrechter een geschenk overhandigd is.52 

 

Met hun arresten van 14 oktober 1996 volgen de vijf raadsheren van het Hof van Cassatie het advies 

van procureur-generaal Liekendael53 en stellen zij dat de onpartijdigheid van de onderzoeksrechter is 

geschonden. De onpartijdigheid en de onafhankelijkheid van de rechter, vormen de grondslag van 

onze grondwet en dus van een democratische staat, aldus het Hof. Het zijn deze principes van 

onpartijdigheid en onafhankelijkheid die volgens het Hof voor de rechtsonderhorigen de waarborg 

                                                 
 
 
51 Zie de uiteenzetting hierboven over de toegepaste procedure. 
52 Deze feiten worden opgesomd in het arrest van het Hof van Cassatie van 14 oktober 1996, Arr. Cass. 1996, 
918. 
53 Het advies van procureur-generaal Liekendael is mondeling uiteengezet en kan dus enkel gereconstrueerd 
worden aan de hand van weergaven ervan in krantenartikels. 
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inhouden dat de rechters de wet op een gelijke wijze zullen toepassen. Vervolgens overweegt het Hof 

dat de onderzoeksrechter nooit ophoudt een rechter te zijn en dat deze geen schijn van partijdigheid 

mag wekken bij de partijen of bij de publieke opinie. Hiermee verwerpt het Hof de stelling dat de 

onderzoeksrechter minder zou gebonden zijn door het principe van onpartijdigheid dan de rechter die 

vonnist.54 Wanneer het Hof echter stelt dat geen enkele omstandigheid hoe uitzonderlijk ook, hem van 

die verplichting ontslaat zegt het eigenlijk dat zij wenst het recht toe te passen op de feiten zonder 

rekening te houden met de maatschappelijke context, begeleidende omstandigheden, enz. waarin deze 

feiten zich hebben afgespeeld.  

 
Uit het feit dat Connerotte door een procespartij op haar kosten is ontvangen en geschenken van die 

partij heeft ontvangen volgt volgens het Hof dat hij zijn sympathie voor die procespartij heeft geuit. 

Opmerkelijk is dat het Hof vervolgens overweegt dat er een onderling verband bestaat tussen artikel 

828 van het Gerechtelijk Wetboek, dat de wrakingsgronden opsomt, en artikel 542 van het Wetboek 

van Strafvordering met betrekking tot de verwijzing van een zaak van de ene rechtbank naar een 

andere op grond van gewettigde verdenking. Het is uit de samenhang van deze bepalingen dat het Hof 

de onmogelijkheid voor de onderzoeksrechter afleidt om in alle objectiviteit zijn onderzoek zowel à 

charge als à décharge uit te voeren zonder bij de verdachten en bij derden verdenking te wekken 

aangaande zijn geschiktheid om zijn opdracht op een objectieve en onpartijdige wijze te vervullen.55 

Wanneer het Hof een samenhang tussen beide artikels aanvoert gaat het er dus van uit dat de grond 

‘gewettigde verdenking’ in artikel 542 Wetboek van Strafvordering op dezelfde manier moet worden 

geïnterpreteerd als, en dus ‘verenigbaar is’(in de zin van artikel 2 Gerechtelijk Wetboek) met, deze 

genoemd in artikel 648 Gerechtelijk Wetboek. Hier kan het Hof echter niet gevolg worden, gelet op de 

belangrijke verschillen tussen burgerlijke en strafrechtelijke vorderingen en rechtsregels 56 en het 

duidelijke onderscheid tussen beide procedures.57 

 

                                                 
 
 
54 Onder meer professor strafrecht Chris Van Den Wyngaert betoogde dit in de media, C. VAN DEN WYNGAERT, 
“De naweeën van het spaghetti-arrest”, De Standaard, 21 oktober 1996. 
55 Het Hof baseert zich hier op de artikelen 828 en 542 Wetboek van Strafvordering. 
56 W. VAN GERVEN, “Creatieve rechtspraak?”, R.W. 1997-1998, nr. 7, 217; Zie overigens, voetnoot 7 bij de rede 
van procureur-generaal Delange voor het Hof van Cassatie op 2 september 1974, DELANGE, R., “Optreden van 
het Hof van Cassatie bij onttrekking van de zaak aan de rechter en verwijzing van een rechtbank naar een 
andere”, R.W. 1974-75, 449 e.v. en JT 1974, 489. 
57 Procureur-generaal Delange meent dat het Hof van Cassatie bij de beoordeling van wat ‘gewettigde 
verdenking’ uitmaakt, in de zin van artikel 542 Wetboek van Strafvordering (of van artikel 648 Gerechtelijk 
Wetboek), een discretionaire macht (heeft)... om te oordelen of de feiten en omstandigheden, door de eiser tot 
verwijzing aangevoerd, een voldoende rechtvaardiging zijn voor deze maatregel, die uitzondering moet blijven. 
Zie de rede uitgesproken door procureur-generaal Delange voor het Hof van Cassatie op 2 september 1974, 
DELANGE, R., “Optreden van het Hof van Cassatie bij onttrekking van de zaak aan de rechter en verwijzing van 
een rechtbank naar een andere”, R.W. 1974-75, 449 e.v. en JT 1974, 489. 
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Het Hof beargumenteert vervolgens dat uit de verslagen van het Openbaar Ministerie die als stukken 

bij het dossier zijn gevoegd blijkt dat de door eiser in cassatie aangevoerde feiten bewezen zijn en dat 

de VZW Marc en Corinne wel degelijk een partij in het geding is aangezien Connerotte akte had 

verleend aan de VZW burgerlijke partijstelling.58  

 

Om al deze redenen onttrekt het Hof terstond de tegen Dutroux en Nihoul aangelegde dossiers, alsook 

ieder dossier dat wegens samenhang bij voornoemde dossiers gevoegd is, aan de onderzoeksrechter. 

Het Hof wijst wel op de noodzaak om het onderzoek verder te zetten in hetzelfde gerechtelijk 

arrondissement gelet op de omvang van de middelen en de personen die de onderzoekers in 

Neufchâteau hebben ingezet.59 Dit is op zich waarschijnlijk het meest opmerkelijke argument dat het 

Hof naar voor schuift. Het Hof verwijst  immers zelf in het voorgaande naar de procedure van art 542 

Wetboek van Strafvordering maar past deze hier niet verder consequent toe. Volgens art 542 Wetboek 

van Strafvordering dient namelijk verwezen te worden van de ene onderzoeksrechter naar een andere 

zoals van de ene rechtbank naar een andere rechtbank van dezelfde hoedanigheid60. Het Hof is er zich 

van bewust dat zij afwijkt van de procedurevoorschriften daarom verwijst het naar de noden van het 

onderzoek als verantwoording voor deze afwijking. Volgens Walter Van Gerven hanteert het Hof van 

Cassatie hier een “gevolg of effectgerichte interpretatie” die uiterst ongebruikelijk is in ons 

rechtssysteem, of sterker nog, niet-erkend.61 “Dat het Hof oog heeft voor de gevolgen, in casu 

budgettaire gevolgen, van haar uitspraak is een goede zaak maar of dat kan verantwoorden dat het een 

niet-erkende interpretatiemethode toepast boven een meer juridisch geschikte en gangbare methode 

waardoor de gevolgen resoluut anders zijn is twijfelachtig”, meent Van Gerven.62 Ook procureur-

generaal Liekendael had de maatregel van het Hof in haar advies met betrekking tot het al dan niet 

aantekenen van verzet tegen de arresten van 14 oktober 1996 bijzonder ongebruikelijk genoemd.  

Volgens haar hadden de eerste rechters gezocht naar een menselijke oplossing en een maximum aan 

                                                 
 
 
58 Chris Van den Wyngaert vraagt in een artikel in De Standaard aandacht voor het feit dat de burgerlijke 
partijstelling van de V.Z.W. ‘Marc en Corinne’ hoogstwaarschijnlijk onontvankelijk was, zodat de 
onderzoeksrechter geen gratis maaltijd of vulpen van een ‘partij’ had ontvangen, Zie C. VAN DEN WYNGAERT, 
“De naweeën van het spaghetti-arrest”, De Standaard, 21 oktober 1996. 
59 Op het ogenblik van het arrest zo’n 300 mensen. 
60 Artikel 542 Wetboek van Strafvordering is gewijzigd bij artikel 9 wet 12 maart 1998 tot wijziging van artikel 
1161 van het Gerechtelijk Wetboek, BS 22 april 1987 waarmee de woorden “van een onderzoeksrechter naar een 
andere” zijn vervallen. 
61 W. VAN GERVEN, “Creatieve rechtspraak?”, R.W. 1997-1998, nr. 7, 218. 
62 Van Gerven vindt een dergelijke “effect-gerichte interpretatie” in dit geval principieel aanvaardbaar, omdat de 
gevolgen die de rechter op het oog heeft, gevolgen zijn die tot de sfeer van het vereiste van “goede  
rechtsbedeling” behoren en de rechter, zeker de cassatierechter, voor dergelijke overwegingen aandacht mag en 
moet hebben. Toch blijft het een, althans in ons land, wat ongebruikelijke manier van interpreteren, zie W. VAN 

GERVEN, “Creatieve rechtspraak?”, R.W. 1997-1998, nr. 7, 218. 



 
 

 
 

21

creativiteit getoond en waren zij afgeweken van de vigerende rechtspraak  door het onderzoek in 

Neufchâteau te laten.63 

 

Tenslotte bepaalt het Hof dat het aan  de voorzitter van de rechtbank van Eerste Aanleg in 

Neufchâteau is om een werkend rechter aan te wijzen ex. artikel 80, eerste lid Gerechtelijk Wetboek 

ter vervanging van de voortaan verhinderde onderzoeksrechter.64 Op dat ogenblik telt het gerechtelijk 

arrondissement maar één andere onderzoeksrechter, magistraat Langlois, die een maand eerder werd 

aangesteld om Connerotte te ontlasten van zijn andere zaken. Het Hof is echter niet rechtlijnig in haar 

idee dat de wet strikt toegepast dient te worden. Wanneer het Hof enerzijds beslist dat het dossier 

onttrokken wordt aan een onderzoekrechter wegens een schijn van partijdigheid en het dossier dan 

toch in hetzelfde gerechtelijk arrondissement laat behandelen, zendt zij een dubbele boodschap. In de 

media werd om deze reden gesproken van een salomonsoordeel.65  

Hoofdstuk 2: rol van de onderzoeksrechter 

De figuur van de onderzoeksrechter, zoals wij deze ten tijde van het spaghetti-arrest nog grotendeels 

kenden66, dateert net zoals de fundamenten van ons huidige strafrecht uit de periode van Napoleon. 

Ons wetboek van strafvordering is in onze gewesten ingevoerd in 1808 (Code d’Instruction 

Criminelle)67 onder de Franse overheersing en is na de onafhankelijkheid van België en de Grondwet 

van 1831 volledig behouden. Het is op de deze manier dat wij onder andere de figuur van de 

                                                 
 
 
63 X., “Cassatie behandelt verzet tegen spaghetti-arrest”, De Tijd,  5 december 1996. 
64 Cass. 7 april 1978, Arr. Cass. 1978, 907; Cass. 22 mei 1979, Arr. Cass. 1978-79, 1108; Cass. 19 februari 
1997, Arr. Cass. 1997, nr. 98 en R.W. 1998-99, 880; Cass. 21 januari 1998, Arr. Cass. 1998, 101; Cass. 17 
november 1998, Arr. Cass. 1998, 1058; Cass. 27 juni 2001, Arr. Cass. 2001, afl. 7, 1291. 
65 X., “Hof van cassatie velt salomonsoordeel over spaghetti-etentje Connerotte”, De Tijd, 15 oktober 1996; X., 
“Politieke partijen unaniem ongelukkig met salomonsoordeel”, De Tijd, 15 oktober 1996; X., “Salomon 
revisited?”, Het Belang van Limburg, 16 oktober 1996; Met de term ‘salomonsoordeel’ wordt verwezen naar 
‘een spitsvondige uitspraak in een moeilijk geschil’. Dit begrip is afkomstig van de oordeelkunde van Koning 
Salomon, de zoon van Koning David, die regeerde over Juda en Israël van 972 tot 932 voor Christus. Zijn 
bekendste rechterlijke beslissing betrof een twist tussen twee vrouwen die beiden beweerden moeder te zijn van 
hetzelfde kind. 
66 Ondertussen zijn er wel wijzigingen gebeurd, deze worden hieronder gedeeltelijk besproken. Voor een 
uitgebreide bespreking zie K. ADRIAENSSENS, De positie van de onderzoeksrechter in de kering: de Wet 

Franchimont en de onderzoeksrechter “nieuwe stijl”, onuitg., Diss. Lic. Criminologie K.U.Leuven, 2001, 122 p. 
en  B. VANGEEBERGEN, De onderzoeksrechter. Efficientie vs. rechtsbescherming in het strafrechtelijk 

vooronderzoek na de Wet-Franchimont, onuitg., Diss. lic. Crim. K.U.Leuven, 2003, 110 p. 
67 Uiteindelijk was het de Code D’Instruction Criminelle gedecreteerd op 17 november 1808 en van kracht 
geworden op 27 november 1808, die gebruik makende van de traditionele elementen der ordonnantie van 1670 
en de wet van 7 pluviôse, an IX, het ambt van onderzoeksrechter enerzijds en dit van “procureur impérial” 
anderzijds nauwkeurig omlijnde, C. VAN CAMP, De onderzoeksrechter, Antwerpen, Standaard, 1959, 8-9 
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onderzoeksrechter geërfd hebben van onze zuiderburen68. De ontwerpers van de Code d’Instruction 

Criminelle omlijnden dus als eerste het takenpakket van de onderzoeksrechter, wiens functie volgens 

hen gegroeid is uit de noodwendigheden van de goede rechtsbedeling69.  

 

De onderzoeksrechter is een volwaardig onafhankelijk magistraat70, meer bepaald een speciaal 

bevoegd onderzoeksmagistraat.71 Alvorens een overzicht van het takenpakket te geven dient er op 

gewezen te worden dat de onderzoeksrechter tot 1998 nog een dubbele hoedanigheid had, namelijk. 

die van rechter en die van officier van gerechtelijke politie.72 De eerste hoedanigheid liet hem toe 

dwangmaatregelen te bevelen. De hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie liet de 

onderzoeksrechter toe om ambtshalve onderzoeksdaden te stellen en een opsporingsstrategie te 

ontwikkelen.73 In die laatste hoedanigheid was hij bovendien onderworpen aan het toezicht van de 

procureur-generaal bij het Hof van Beroep (artikel 279 Wetboek van Strafvordering)74 Het 

onderscheid tussen beide functies was echter  moeilijk te maken75. Bovendien twijfelde men hierdoor 

aan de onafhankelijkheid van de onderzoeksrechter ten opzichte van het Openbaar Ministerie. Om 

deze twee redenen heeft de wet van 12 maart 1998 ook hier ingegrepen en werd de laatste 

hoedanigheid geschrapt.76 In het verslag van de parlementaire onderzoekscommissie terrorisme en 

                                                 
 
 
68 Voor een bespreking van het strafprocesrecht in Vlaanderen van de 11de tot de 14de eeuw zie R.C. VAN 

CAENEGEM, Geschiedenis van het strafprocesrecht in Vlaanderen van de XIe tot de XIVe eeuw, Brussel, 
Koninklijke Vlaamse academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België, 1956, 370 p.  
69 P. GEVAERT, Het gerechtelijk onderzoek, Gent, Story publishers, 2006, 12. 
70 De wet van 12 maart 1998 heeft dit principe alleen maar versterkt door de hoedanigheid van officier van 
gerechtelijke politie aan de onderzoeksrechter te onttrekken waardoor hij niet langer onder toezicht van de 
procureur-generaal of  Minister van justitie staat. Zie M. MINNAERT, Disfuncties en belangen van de burger, 

politie en justitie, integratie en reorganisatie, opsporing en onderzoeksrechter : Acht (Octopus) - armen rondom 

het gerechtelijk strafonderzoek, Gent, Mys en Breesch, 1998, 72. 
71 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen,  Antwerpen, Maklu, 1994, 628; H. 
BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Brugge, Die Keure, 2005, 565-608; R. 
DECLERCQ, “Onderzoeksgerechten” in APR, Gent, Story-Scientia, 1993, 436 p; R. DECLERCQ, “Het gerechtelijk 
onderzoek van de wet van 12 maart 1998” in liber amicorum Jean Du Jardin, Antwerpen, Kluwer, 2001, 111- 
132.  
72 Oud art 9 Wetboek van Strafvordering; Deze cumulatie van ambten is tevens een van de redenen waarom 
Napoleon de onderzoeksrechter ‘de machtigste man van Frankrijk’ genoemd heeft. 
73 B. DE SMET, De hervorming van het strafrechtelijk vooronderzoek in België : moet het gerechtelijk onderzoek 

in zijn huidige vorm behouden blijven ?, Antwerpen , Intersentia, 1996,  78. 
74 R. VERSTRAETEN, Handboek van Strafvordering, Antwerpen, Maklu, 1993, 150. 
75 M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Edition scientifique de la Faculté 
de droit de Liège et du Jeune barreau de Liège, 1989, 287 die erop wijst dat de situatie van de onderzoeksrechter 
ambigu blijft. 
76  Wet 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en 
het gerechtelijk onderzoek,  BS 2 april 1998, err., BS 7 augustus 1998. 
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banditisme van 1990 stelde men voor het ambt van onderzoeksrechter door een lijdelijke ‘rechter van 

het onderzoek’77 te vervangen, maar zover is men tot nu toe niet gegaan.78  

 

De taak van de onderzoeksrechter bestaat er van oudsher in het gerechtelijk vooronderzoek te leiden 

en te coördineren.79 In de Code d’Instruction Criminelle van 1808 werd ervoor geopteerd dat het 

voorbereidend onderzoek hoofdzakelijk inquisitoir80 van aard zou zijn81. Het doel van een inquisitoire 

procedure is het ontdekken van de materiële waarheid en dit door het inschakelen van een 

onafhankelijke partij, de onderzoeksmagistraat. Het vooronderzoek is de fase waarin nog niet wordt 

beslist over de vraag of de feiten bewezen zijn, maar enkel over de vraag of tegen de verdachte 

voldoende bezwaren gevonden zijn, die een behandeling van de zaak voor het vonnisgerecht kunnen 

verantwoorden.82 Onder de leiding en het gezag83 van de onderzoeksrechter zullen dus alle nuttige 

gegevens of inlichtingen worden ingezameld met betrekking tot de strafbare feiten die voorwerp zijn 

van het gerechtelijk strafonderzoek.84 Het gerechtelijk onderzoek is ook reactief, dit wil zeggen dat 

enkel een onderzoek wordt opgestart wanneer er aanwijzingen zijn dat er strafbare feiten gepleegd 

zijn85. Nadat de onderzoeksrechter voldoende materiaal verzameld heeft, zowel à charge als à 

                                                 
 
 
77 Een rechter van het onderzoek heeft geen zelfstandige opsporingsbevoegdheid en zou dus  niet langer 
ambtshalve onderzoeksdaden kunne stellen, maar enkel wanneer hij door het parket wordt gevorderd. Bovendien 
zou hij op verzoek van de verdediging en het slachtoffer kunnen optreden. Zie C. VAN DEN WYNGAERT, 
Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen,  Antwerpen, Maklu, 1994, 629-630. 
78 Verslag parlementaire onderzoekscommissie naar de wijze waarop de bestrijding van het terrorisme en het 
banditisme georganiseerd wordt, uitgebracht door de heren Van Parijs en Laurent, Gedr. St., Kamer 1989-90, nr. 
59/8-10, Rev. dr. Pén. speciaal themanummer augustus-september-oktober 1990, “Les désarrois du juge 
d’instruction”,  811-932; R. VERSTRAETEN, “Enige bedenkingen omtrent de strafrechtelijke implicaties van de 
voorstellen van de parlementaire onderzoekscommissie inzake banditisme en terrorisme”, Panopticon 1990, 526-
556. 
79 M. MINNAERT, Disfuncties en belangen van de burger, politie en justitie, integratie en reorganisatie, 

opsporing en onderzoeksrechter : Acht (Octopus) - armen rondom het gerechtelijk strafonderzoek, Gent, Mys en 
Breesch, 1998, 55. 
80 Hieruit vloeien de kenmerken van het gerechtelijk vooronderzoek voort, namelijk dat het schriftelijk van aard  
is, geheim, niet-tegensprekelijk en de onderzoeksrechter geen partij is; J. HOEFFLER, Traité de l’instruction 

préparatoire en matière pénale, Kortrijk, U.G.A., 1956, 5-11. 
81 P. GEVAERT, Het gerechtelijk onderzoek, Gent, Story publishers, 2006, 12; B. DE SMET, De hervorming van 

het strafrechtelijk vooronderzoek in België : moet het gerechtelijk onderzoek in zijn huidige vorm behouden 

blijven ?, Antwerpen , Intersentia, 1996, 71; J. D’HAENENS, Belgisch strafprocesrecht, Gent, Story-Scientia, 
1985, 10. 
82 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht, strafprocesrecht en  internationaal strafrecht, Antwerpen, Maklu, 2006, 
806-807 
83 Artikel 55 Wetboek van Strafvordering. 
84 De onderzoeksrechter is gebonden door zijn saisine: hij kan enkel de strafbare feiten onderzoeken die zijn 
aangeduid in de aanvankelijke vordering, opgesteld door het Openbaar Ministerie. 
85 De klassieke opvatting volgens dewelke opsporingshandelingen enkel plaats vinden van zodra men redenen 
heeft dat er een strafbaar feit is begaan of werd gepleegd. Zie M. MINNAERT, Disfuncties en belangen van de 

burger, politie en justitie, integratie en reorganisatie, opsporing en onderzoeksrechter : Acht (Octopus) - armen 

rondom het gerechtelijk strafonderzoek, Gent, Mys en Breesch, 1998, 18. 
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décharge van de betrokkene86, zal hij oordelen of er al dan niet voldoende bezwaren zijn tegen de 

verdachte om hem desgevallend verder strafrechtelijk te vervolgen.  

 

Met zijn zoektocht naar de waarheid87vervult de onderzoeksrechter dus een delicate functie waarbij hij 

relevante informatie op een objectieve wijze, zowel à charge als à décharge van de betrokkene, moet 

opsporen. De verdachte moet immers, zolang hij niet door een definitief vonnis veroordeeld is, voor 

onschuldig worden gehouden .88 Bovendien waakt de onderzoeksrechter over de wettigheid van de 

bewijsmiddelen en de loyauteit waarmee ze worden verzameld. Hij moet zich onthouden van 

opsporingen en gebruik van stukken die het recht van verdediging in het gedrang zouden brengen89. 

De waarborg van onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter90 speelt hier dus een belangrijke 

rol en onderscheid de onderzoeksrechter van het Openbaar Ministerie91. Zolang de functie van 

parketmagistraat niet dezelfde waarborgen biedt als deze van de onderzoeksrechter blijft dit laatste 

ambt dus onontbeerlijk voor de goede rechtsbedeling. Reeds in 1986 beklemtoonde het Hof van 

Cassatie de onafhankelijkheid van de onderzoeksrechter in een arrest waarin het invulling gaf aan de 

taakomschrijving van deze laatste: “de onderzoeksrechter geniet in de vervulling van zijn opdracht 

volledige onafhankelijkheid. Hij is geen partij in de strafvordering en geen vervolgingsorgaan. Zijn 

onderzoeksopdracht bestaat in het opsporen van bewijsmateriaal à charge en à décharge, waarbij hij de 

beschuldiging en de verdediging op gelijke voet moet behandelen, vermits hij niet ophoudt rechter te 

zijn, niet beslist over de verwijzing van de betrokkene naar het vonnisgerecht en zich ertoe beperkt aan 

de raadkamer, waarvan hij geen deel uitmaakt, objectieve verslagen voor te leggen betreffende het 

verloop en de stand van het onderzoek”.92 In een arrest van 1997 benadrukt het Hof dat de 

                                                 
 
 
86 Cass. 4 april 1984, Pas. 1984, I, 953, Cass. 24 april 1986, JT 1986, nr. 91, 28. 
87 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht, strafprocesrecht en  internationaal strafrecht, Antwerpen, Maklu, 2006, 
806-807; R DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2003, 221; Volgens Raf 
Verstraeten bestaat de taak van de onderzoeksrechter in het gerechtelijk onderzoek erin om de zoektocht naar de 
waarheid te leiden. De onderzoeksrechter heeft daarbij het recht om alle onderzoeksverrichtingen uit te voeren 
die kunnen bijdragen tot het ontdekken van de ware toedracht van de onderzochte feiten, R. VERSTRAETEN, 
Handboek strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2005, 423. 
88 Artikel 9 van la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen en artikel 6.2 Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens. 
89 Cass. 6 mei 1993, R.W. 1993-94, 382 en de andersluidende conclusie van advocaat-generaal G. BRESSELEERS, 
Rev. Dr. Pén. 1994, 91. 
90 Onafhankelijkheid en onpartijdigheid vormt een hoofdvereiste voor de uitoefening van een rechterlijk ambt; 
W.J Ganshof van der Meersch, “Overwegingen omtrent de kunst van recht te spreken en de uitoefening van het 
rechterlijk ambt”, R.W. 1973-1974, 113. 
91 In de wetten van 12 maart 1998 werden zowel de onpartijdigheid als de onafhankelijkheid van de 
onderzoeksrechter nog eens benadrukt. 
92 Cass. 24 september 1986, Arr. Cass. 1986-87, 114. 
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onderzoeksrechter noch partij nog vervolgingsorgaan is, wat hem de mogelijkheid geeft om de balans 

in evenwicht te houden tussen de aanklager en de verdediging93. 

 

Belangrijk in dit geval is dat de rechtspraak aannam dat de onderzoeksrechter in zijn hoedanigheid van 

officier van gerechtelijke politie alle onderzoeksverrichtingen mag stellen die hij nuttig acht voor het 

achterhalen van de waarheid, op voorwaarde dat ze niet door de wet verboden zijn en verenigbaar zijn 

met de waardigheid van zijn ambt.94 Bovendien moet hij zich onthouden van opsporingen en gebruik 

van stukken die van die aard zijn dat zij onherstelbaar het recht van de verdediging en het recht op een 

eerlijk proces in het gedrang brengen.95 In het wetboek wordt immers geen exhaustieve lijst van 

onderzoeksdaden weergegeven. Echter, de onderzoeksrechter blijft gehouden door zijn saisine en mag 

enkel maatregelen stellen met betrekking tot de feiten waarvoor hij geadieerd is.96 Hij kan ambtshalve 

onderzoeksdaden stellen maar ook daartoe verzocht worden door de Procureur des Konings of een 

partij.97 Sommigen argumenteerden dat de aanwezigheid van Connerotte op de benefietavond als een 

onderzoeksmaatregel beschouwd kan worden en puur theoretisch hebben ze misschien gelijk. 

Wanneer we echter kijken naar wat gangbaar is zien we dat de onderzoeksrechter in vele gevallen het 

verzamelen van bewijsmateriaal overlaat aan de politiediensten. Connerotte stond er daarentegen wel 

voor bekend een erg actieve en nauwe betrokken onderzoeksrechter te zijn. 

 

Ten tijde van het spaghetti-arrest werd in het wetboek van strafvordering alleen gewag gemaakt van 

het gerechtelijk strafonderzoek als voorbereidend onderzoek. 98 In de praktijk had zich echter nog een 

andere vorm van vooronderzoek ontwikkeld m.n. het opsporingsonderzoek dat wordt geleid door de 

procureur des Konings of zijn substituten. Ongeveer 95% van de gevallen werd op deze manier door 

het parket afgehandeld.99 Het gerechtelijk onderzoek, onder leiding van de onderzoeksrechter, vond 

dus enkel plaats in complexe zaken of wanneer er dwangmaatregelen of aanhoudingen vereist 

waren100. Het is evident dat voor de zaak Dutroux, een van de meest spraakmakende van onze 

                                                 
 
 
93 Cass. 25 augustus 1997, Arr. Cass. 1997, 760 en Pas. 1997, I, 798. 
94 Cass. 2 mei 1960, Pas. 1960, I, 1020; C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen,  
Antwerpen, Maklu, 1994, 636; B. DE SMET, De hervorming van het strafrechtelijk vooronderzoek in België 

: moet het gerechtelijk onderzoek in zijn huidige vorm behouden blijven ?, Antwerpen , Intersentia, 1996,  79. 
95 Cass. 6 mei 1993, R.W. 1993-1994, 382.   
96 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen,  Antwerpen, Maklu, 1994, 633. 
97 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen,  Antwerpen, Maklu, 1994, 636. 
98 Zie bv. de artikelen 47, 53-54 en 64 Wetboek van Strafvordering. 
99 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen,  Antwerpen, Maklu, 1994, 628. Voor 
de visie van een strafpleiter over deze aangelegenheid zie W. VAN STEENBRUGGE, De affaire justitie: 

bedenkingen van een strafpleiter, Antwerpen,  Meulenhoff Manteau, 2007, 11 ev. 
100 B. DE SMET, De hervorming van het strafrechtelijk vooronderzoek in België : moet het gerechtelijk onderzoek 

in zijn huidige vorm behouden blijven ?, Antwerpen , Intersentia, 1996, 116; P. MINNAERT, “De 
onderzoeksrechter: onpartijdig en onafhankelijk = eenzaam?”, A.J.T.-dossier 1996-97, dossier nr. 5, 65.  
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rechtsgeschiedenis , beroep gedaan werd op de onderzoeksrechter.  Deze gewoonte contra legem werd 

later in de wet verankerd door de wetswijziging van 12 maart 1998, ook de Wet Franchimont 

genoemd.101  

Hoofdstuk 3: begrippen ‘onpartijdigheid’ en ‘onafhankelijkheid’ 

“L’impartialité du juge est la condition sine qua 

non du système juridique entier. Il ne faut pas composer 

avec cet impératif.”
102

 

 

1. Het algemeen rechtsbeginsel ‘onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter’ 

 
Het beginsel van onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter is een algemeen rechtsbeginsel103 

en volgens het Hof van Cassatie een fundamentele regel104 van de rechterlijke organisatie105. Immers, 

het biedt aan de rechtsonderhorige alle garanties voor een eerlijke en rechtvaardige rechtsbedeling 

want het houdt de waarborg in dat de rechters de wet op een gelijke wijze zullen toepassen106. Opdat 

de rechtsonderhorige zijn vertouwen107 in het rechtssysteem zou behouden dient deze pre-

                                                 
 
 
101Afdeling 1bis ‘ het opsporingsonderzoek’ (artikel 28bis tot 28septies) werd ingevoegd in het Wetboek van 
Strafvordering bij artikel 5 wet 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het 
opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek, BS 2 april 1998, err. BS 7 augustus 1998. Voor een 
uitgebreide bespreking van deze wet zie T. DESCHEPPER, De nieuwe Wet Franchimont, Antwerpen, Kluwer, 
1998, 152 p. 
 
102 H. BOULARBAH, “Dessaisissement, récusation et impartialité du juge: évolutions récentes en matière 
civile”, P.&B. 1999, 287; M.A, Frison-Roche, “L’impartialité du juge”, Recueil Dalloz, 1999,  53-57; F. KUTY, 
L’ impartialité du juge en procédure pénale : de la confiance décrétée à la confiance justifiée,  
Brussel, Larcier, 2005, 17. 
103 Cass. 15 juni 1979, Arr. Cass. 1978-79, 1232; , Cass. 20 juni 1979, Arr. Cass. 1978-79, 1256; Cass. 28 juni 
1979, Arr. Cass. 1978-79, 1319;  Cass. 21 december 1979, Arr. Cass. 1979-80, 77; Cass. 2 oktober 1980, Arr. 
Cass. 1980-81, 118 en de conclusie van procureur-generaal F. DUMON; Cass. 14 november 1980, Arr. Cass. 
1980-81, 295; Cass. 26 september 1986, Arr. Cass. 1986-87, 119 en Pas. 1987, I, 111; Cass. 1 juni 1999, Arr. 
Cass. 1999, 753; Cass. 8 september 2006, Pas. 2006, afl. 9-10, 1684; D. MOONS, “De toepassing van algemene 
rechtsbeginselen in het strafrecht in de verschillende fasen van de rechtspleging, waarbij de nadruk wordt gelegd 
op het vooronderzoek” in M. VAN HOECKE (ed.), Algemene rechtsbeginselen, Antwerpen, Kluwer, 1991, 197-
223; K. LOONTJES, “Het recht op een onafhankelijke en onpartijdige rechter: stand van zaken”, TBP 1996, 9. 
104 Voor een uiteenzetting van de toestand en de ontwikkelingen inzake onafhankelijkheid kort na de Dutroux-
affaire zie I. DUPRÉ, “Ontwikkelingen inzake de rechterlijke onafhankelijkheid in België” in J.P. LOOF, 

Onafhankelijkheid en onpartijdigheid: de randvoorwaarden voor het bestuur en beheer van de rechtelijke macht, 
Leiden, Stichting NJCM-Boekerij, 1999, 43-90. 
105 Cass., 2 oktober 1980, Arr. Cass. 1980-81, 118 en de conclusie van procureur-generaal Dumon; Cass. 26 
september 1986, Arr. Cass. 1986-87, 119 en Pas. 1987, I, 111; Cass. 1 juni 1999, Arr. Cass. 1999, 753; Cass. 8 
september 2006, Pas. 2006, afl. 9-10, 1684. 
106 Cass. 14 oktober 1996, Arr. Cass. 1996, 918 
107 R. VERBEKE, “Onttrekking van de zaak aan de rechter wegens wettige verdenking”, RABG 2004, afl. 3, 182; 
B. MAES, “Onpartijdigheid van de rechter: essentiële regel van de rechtsbedeling en wrakingsgrond”, RABG  
2004, afl. 3, 141. 
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processuele108 waarborg ten allen tijde in stand gehouden te worden109. Hoewel de begrippen 

onafhankelijkheid en onpartijdigheid vaak in één adem gebruikt worden zijn het geen synoniemen en 

overlappen ze elkaar ook niet, maar ze hebben wel betrekking op elkaar. De onafhankelijkheid is 

namelijk de meest essentiële waarborg voor de onpartijdigheid van de rechter110. Een schending van 

het recht op een onpartijdige rechter kan immers voortvloeien uit een gebrek in de onafhankelijkheid 

van de rechter. Maar een gebrek in de onafhankelijkheid hoeft niet noodzakelijkerwijze te leiden tot 

partijdigheid. 111 

 
2. De waarborg van onafhankelijkheid en onpartijdigheid in het Europees Verdrag voor de 

Rechten van de Mens 

 

Naast het algemeen rechtsbeginsel waarborgt ook artikel 6, eerste lid, EVRM het recht van éénieder op 

een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een “onafhankelijke en onpartijdige 

rechterlijke instantie”.112 Bij de verdere bespreking van de begrippen wordt een voor het eerst 

opgeworpen door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens113 en later door de rechtsleer 

overgenomen114, driedeling gehanteerd: de onafhankelijkheid, de objectieve en structurele 

onpartijdigheid en de persoonlijke of subjectieve onpartijdigheid.115 De aard van de gronden die een 

                                                 
 
 
108 B. MAES, “De onpartijdige rechter”, R.W. 1983-84, kol. 1858. 
109 De eerste Justitiebarometer leert ons dat in 2002 de mensen negatief antwoorden op de vraag of ‘rechters alle 
burgers op een gelijke wijze behandelen’. Een meerderheid van de respondenten is het hier niet mee eens: 36% 
gaat ‘niet akkoord’ en 15,8% ‘eerder niet akkoord’. Slechts 18,2% van de bevraagden zegt ‘akkoord’ te gaan en 
18,6% ‘eerder akkoord’. (11,4% heeft ‘geen mening’). Op de vraag of ‘iedereen een eerlijk proces krijgt’ 
antwoordt 34,9% van de bevraagde personen in 2002 dat ze ‘akkoord’ zijn, 29,7% is ‘eerder akkoord’, 16,9% is 
‘eerder niet akkoord’ en 15,7% is ronduit ‘niet akkoord’. (2,8% heeft ‘geen mening’). Zie voor deze bevindingen 
S. PARMENTIER, G. VERVAEKE, J. GOETHALS e.a., Justitie doorgelicht: de resultaten van de eerste ‘Belgische 

Justitiebarometer’, Gent, Academia Press, 2004, 40-41 en 49-50. 
110 J. VELU, en R. ERGEC., La Convention européenne des Droits de l’Homme, Brussel, Bruylant, 1990, 451. 
111 M.I  VELDT, Het EVRM en de onpartijdige strafrechter, Deventer, Gouda Quint, 1997, 42. 
112 In een arrest van 1980 verwijst het Hof van Cassatie naar de waarborg van artikel 6.1 EVRM voor een 
onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie, zie Cass. 15 april 1980, Arr. Cass. 1979-80, 2004; Het 
begrip onpartijdigheid komt ook nog voor in artikel 10.2 van het Verdrag voor dat bepaalt dat het recht op vrije 
meningsuiting kan worden onderworpen aan bepaalde voorwaarden, beperkingen, of sancties die in een 
democratische samenleving nodig zijn, onder meer om het gezag en de ‘onpartijdigheid’ van de rechterlijke 
macht te waarborgen. Voor een vergelijkende studie van het beginsel in andere Europese landen zie E.F. 
STAMHUIS, “De onpartijdigheid en onbevangenheid van de rechter ter zitting” in M.S. GROENHUIJSEN en G. 
KNIGGE (eds.), Het onderzoek ter zitting; eerste interimrapport onderzoeksproject Strafvordering, 2001, 
Deventer, Gouda Quint, 2001, 145-177. 
113 EHRM, Piersack v. Belgium, 1982. 
114 M. KUIJER, “De blinddoek van Vrouwe Justitia: rechterlijke onafhankelijkheid en onpartijdigheid in het licht 
van de vereisten van artikel 6 EVRM”, Ars Aequi 2004, afl. 10, 745-748; P. LEMMENS, “De invloed van het 
Europees Verdrag over de rechten van de mens op bepaalde aspecten van de strafprocedure in 
België”, R.W. 1988-89, 793-808 ; K. LOONTJES, “Het recht op een onafhankelijke en onpartijdige rechter: stand 
van zaken”, TBP 1996, 9-17. 
115 E. KRINGS, “Kritische kanttekeningen bij een verjaardag”, R.W. 1987-1988, 169-187. 
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schending van de onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak kunnen betekenen, vormen het 

onderscheidend criterium.116 

 
Onafhankelijkheid 

 

Over de invulling van het begrip onafhankelijkheid bestaat in de rechtsleer geen eensgezindheid. 

Vooreerst is het een begrip dat in meerdere contexten gehanteerd wordt. Binnen de context waarin wij 

het nu gebruiken, de onafhankelijkheid van de rechter, bestaat er op zijn beurt verdeeldheid. Echter, de 

in de literatuur meest voorkomende omschrijving hanteert een tweedeling. Enerzijds kan men dan 

spreken over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in zijn geheel. Men dient dan na te gaan 

in welke mate de ander staatsmachten, in de eerste plaats de uitvoerende macht117 en in kleinere mate 

de wetgevende macht,118 het handelings- en beslissingspatroon van de rechter beïnvloeden door het 

geven van instructies.119 Die instructies kunnen vooraf aan de beslissing gegeven worden maar er 

kunnen ook maatregelen genomen worden tegen de rechter na de beslissing120 waardoor zijn 

onafhankelijkheid in het gedrang komt. Deze vorm van onafhankelijkheid wordt gewaarborgd door het 

beginsel van de scheiding der machten.121 Daarnaast kan men het ook hebben over de 

onafhankelijkheid van een individueel lid van dat rechtscollege. Deze onafhankelijkheid wordt 

afgetoetst aan de invloed van hiërarchische meerderen, politieke invloeden, publieke opinie, financiële 

aspecten, enz.122 en wordt gewaarborgd door de wijze van benoeming123, de duurtijd van het ambt124, 

de beperkte overplaatsbaarheid en schorsing125, de immuniteit, de wettelijk vastgestelde 

wedde126,enz.127 Het staat dus vast dat onafhankelijkheid een bepaalde kwalificatie is voor de positie 

                                                 
 
 
116 M.I  VELDT, Het EVRM en de onpartijdige strafrechter, Deventer, Gouda Quint, 1997, 36 en 40. 
117 EHRM, Campbell en Fell v. Verenigd Koninkrijk, 1984. 
118 Een voorbeeld is ECRM, Crociani e.a. v. Italië, 1980; voor een uitgebreide bespreking over de verhouding 
tussen de wetgevende- en de rechterlijke macht zie M. ADAMS, “Het ongemakkelijke huwelijk. 
tussen recht en politiek. Een essay over de rechter als evenwichtskunstenaar”,  R.W. 1996-1997, nr. 36, 1209-
1215. 
119 K. LOONTJES, “Het recht op een onafhankelijke en onpartijdige rechter: stand van zaken”, TBP 1996, 9; P. 
VAN DIJK en G.J.H. VAN HOOF, De Europese Conventie in theorie en praktijk,  Nijmegen, Ars Aequi libri, 1990, 
371. 
120 M.I  VELDT, Het EVRM en de onpartijdige strafrechter, Deventer, Gouda Quint, 1997, 44. 
121 M.I VELDT, Het EVRM en de onpartijdige strafrechter, Deventer, Gouda Quint, 1997, 44; W..J. GANSHOF 

VAN DER MEERSCH, “Propos sur le texte de la loi et les principes généraux du droit”, JT 1970, 83. 
122 B. MAES, “De onpartijdige rechter”, R.W. 1983-84, kol. 1875. 
123 EHRM, Le Compte, Van Leuven, De Meyere v. Belgium, 1981, r.o. 55; P. LAMBERT, “Le procedure 
disciplinaire et la convention de sauvegarde de droit de l’ homme », (noot bij EHRM, Le Compte, Van Leuven, 
De Meyere v. Belgium, 1981), JT 1981, 625-627.. 
124 Deze hoeft niet levenslang te zijn maar wel een vooraf bepaald periode. Zie EHRM, Engel v. Nederland, 
1976,  r.o. 30. 
125 Artikel 152 Grondwet. 
126 Artikel 154 Grondwet. 
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van de rechter en dat het de relatie betreft van de rechter met anderen, in eerste instantie 

overheidsorganen maar ook andere externe factoren128 die het oordeel van de rechter direct dan wel 

indirect zouden kunnen beïnvloeden129. Zoals reeds gezegd is de onafhankelijkheid de meest essentiële 

waarborg voor de onpartijdigheid, het is daarom geen doel op zichzelf, maar een noodzakelijke 

voorwaarde voor het bestaan van onpartijdigheid.130. De institutionele waarborgen die de 

onafhankelijkheid biedt zijn dus een absolute vereiste om het vertrouwen van de burger verwerven en 

te behouden.131  

 

Onpartijdigheid 

 
Onpartijdigheid is een moeilijk te omschrijven begrip. In de rechtsleer vinden we talloze synoniemen 

aan de hand waarvan men een poging onderneemt: onbevooroordeeldheid132, niet 

vooringenomenheid133, onbevangenheid, neutraliteit134, objectiviteit135, onafhankelijkheid ten opzichte 

van de partijen136,enz. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens omschrijft in de Piersack-

zaak137 onpartijdigheid op haar beurt als “the absence of prejudice or bias”.138 Geen enkel van deze 

omschrijvingen dekt de lading die de onpartijdigheid in zich heeft, daarom is het beter om te kijken 

naar wat de doelstelling van onpartijdigheid inhoudt: om tot een eerlijk proces te komen dient de 

                                                                                                                                                         
 
 
127 In een arrest van 1984 somt het EHRM de criteria op voor de toetsing van de onafhankelijkheid van het 
gerecht; EHRM, Campbell en Fell v. Verenigd Koninkrijk, 1984 . 
128 Met externe factoren bedoel we hier alle factoren buiten de persoon van de rechter zelf. Een rechter kan ook 
intern in zijn onafhankelijkheid worden belemmerd, denk aan invloed vanuit de rechterlijke macht zelf, ook dit 
wordt  hier als een externe factor beschouwd. 
129 M.I  VELDT, Het EVRM en de onpartijdige strafrechter, Deventer, Gouda Quint, 1997, 32. 
130 J.E.S. FAWCETT spreekt van een dunne scheidslijn. Desondanks is het nuttig het onderscheid te maken ook al 
omdat de verdragstekst beide begrippen naast elkaar gebruikt. J.E.S. FAWCETT, The application of the European 

convention on human rights, Oxford, Clarendon Press, 1987, 171 Idem A.F.M. BRENNINKMEIJER, De toegang tot 

de rechter, Zwolle, diss. Katholieke Universiteit van Tilburg (KUB), 1987, 17. 
131 E.M. WESSELING-VAN GENT, Het civiele geding in de toekomst, Diss. Doct. Rechten Groningen, Arnhem, 
Gouda Quint 1987, 113. 
132 B.W.N. DE WAARD, Beginselen van behoorlijke rechtspleging, Diss. RUU, Zwolle, 1987, 335; R. 
VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2005, 769; B. MAES, “Onpartijdigheid van de 
rechter: essentiële regel van de rechtsbedeling en wrakingsgrond”, RABG  2004, afl. 3, 141. 
133 G.J.M CORSTENS, “De onpartijdige strafrechter” in L. HEYDE (ed.), Begrensde vrijheid, Zwolle, 177; B.W.N. 
DE WAARD, Beginselen van behoorlijke rechtspleging, Diss. RUU, Zwolle, 1987, 335; C. VAN DEN WYNGAERT, 
Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen,  Antwerpen, Maklu, 1994, 631; K. LOONTJES, “Het recht op een 
onafhankelijke en onpartijdige rechter: stand van zaken”, TBP 1996, 9. 
134 F. DUMON, “Over de rechtstaat”, R.W. 1979-1980, 287. 
135 E. KRINGS, “Plichten en rechten van de leden van de rechterlijke macht”, R.W. 1988-1989, 169-182 
136 Deze omschrijving schept vaak verwarring met betrekking tot het onderscheid tussen de begrippen 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid,  onder andere Walter Van Gerven gebruikt deze omschrijving voor de 
onpartijdigheid zie W. VAN GERVEN, “Creatieve rechtspraak?”, R.W. 1997-1998, nr. 7, 215. 
137 Voor een beschrijving van het verloop van deze zaak zie P. LEMMENS, “De onpartijdigheid van de voorzitter 
van het Hof van Asissen”, R.W. 1981-82, 1699-1701en P. LEMMENS, “De zaak Piersack en de onpartijdigheid 
van de rechter”, R.W. 1982-83, 2295-2296. 
138 EHRM, Piersack v. Belgium, 1982, r.o. 30. 



 
 

 
 

30

rechter op een autonome en vrije wijze tot een oordeel te kunnen komen zonder dat hij in dit proces 

beïnvloed wordt door oneigenlijke factoren.139 Hier gaat het om de interne oordeelsvorming van de 

rechter die beïnvloed kan worden door bv. de persoonlijke relatie van de rechter met een van de 

partijen140, het onderwerp,… of door factoren die samenhangen met de inrichting en organisatie van 

het proces. We kunnen dus spreken van een pre-processuele waarborg die de partijen de mogelijkheid 

geeft om de rechter te overtuigen aan de hand van hun argumenten en standpunten alvorens deze tot  

een uitspraak komt.141 Theoretisch gezien zouden de enige bronnen waar de rechter inspiratie uit mag 

putten dus het recht zijn, de argumenten die de partijen naar voren brengen en het geweten van de 

rechter.142 In de praktijk spreekt het voor zich dat de rechter beïnvloed is door de samenleving waarin 

hij leeft, door de scholing die hij heeft ondergaan, door zijn eigen levensloop en ervaringen, 

geloofsovertuiging, enz. Deze mogen zijn oordeelsvorming niet op een manifeste en eenzijdige wijze 

beïnvloeden maar moeten hem daarentegen in staat stellen vanuit een betrokkenheid met de 

maatschappij te beslissen. Menig auteur heeft zich over deze dualiteit waar de rechter mee te maken 

heeft uitgelaten.143 De eis van onpartijdigheid houdt niet alleen in dat de rechter niet onpartijdig mag 

zijn maar ook dat hij de schijn niet mag wekken dat te zijn. Een rechter kan onpartijdig zijn of de 

schijn wekken dat te zijn ten opzichte van een partij of ten opzichte van het onderwerp.144 Op deze 

‘schijn van partijdigheid’ en andere vormen van partijdigheid wordt zo meteen dieper ingegaan. Nu 

reeds kan gesteld worden dat de onpartijdigheid van de rechter een conditio sine qua non is voor een 

rechtvaardige rechtspleging en dat deze daarom onder alle omstandigheden verzekerd moet zijn.145  

 

Hoewel er dus waarborgen voorzien zijn kan het voorkomen dat een rechter partijdig is. De wrakings- 

en verschoningsregeling is dan een zeer belangrijk instrument om alsnog, preventief, de 

onpartijdigheid van de rechter te waarborgen. Zulke preventieve regeling is van groot belang, wanneer 

men moet wachten om de regel toe te passen tot de rechter een beslissing neemt die door partijdigheid 

zou aangetast zijn is de nietigheid van de uitspraak een onvermijdelijk gevolg. Die nietigheid  strekt 

zich bovendien uit tot alle onderzoeksverrichtingen die door die rechter werden uitgevoerd , wat een 

                                                 
 
 
139 Oneigenlijke factoren zijn anderen dan het recht en het geweten van de rechter; M.I  VELDT, Het EVRM en de 

onpartijdige strafrechter, Deventer, Gouda Quint, 1997, 36 
140 Hier dient gewezen te worden op de blinddoek van vrouwe Justitia, die de volgende betekenis in zich draagt: 
‘recht doen zonder aanziens der persoons’. 
141 De rechter mag zijn mening dus niet te ‘vroeg’ in de procedure vormen zonder nog bereid te zijn deze bij te 
stellen; zie ook B. MAES, “De onpartijdige rechter”, R.W. 1983-84, kol. 1858. 
142 M.I  VELDT, Het EVRM en de onpartijdige strafrechter, Deventer, Gouda Quint, 1997, 24. 
143 W.J GANSHOF VAN DER MEERSCH,., “Overwegingen omtrent de kunst van recht te spreken en de uitoefening 
van het rechterlijk ambt”, R.W. 1973-1974, 129. 
144 Arbitragehof, nr. 29/99, 3 maart 1999, BS 20 maart 1999, B.5.5. 
145 M.I  VELDT, Het EVRM en de onpartijdige strafrechter, Deventer, Gouda Quint, 1997, 4. 
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enorme kost voor het proces betekent.146  Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens hecht veel 

belang aan de wrakingsregeling. Het ontbreken ervan wordt gezien als een tekortkoming in de 

procedurele waarborgen waaraan een eerlijk proces moet voldoen.147 

 

Gezien de onpartijdigheid van de rechter ook een gewaarborgd recht is in het Europees verdrag voor 

de Rechten van de Mens is er veel rechtspraak over van het Straatburgse Hof. In de reeds aangehaalde 

Piersack zaak148 oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat de onpartijdigheid van 

een rechter of rechterlijk college langs twee invalshoeken kan worden benaderd. In de eerste plaats aan 

de hand van de subjectieve benadering, in de tweede plaats via de objectieve benadering149. Hieronder 

ga ik dieper in op dit onderscheid, ook hier vormen de gronden die aan de basis liggen van een 

schending van het onpartijdigheidbeginsel het onderscheidend criterium.150 

 

De persoonlijke of subjectieve onpartijdigheid heeft zoals het woord het zelf zegt te maken met de 

persoon van de rechter. De persoonlijke vooringenomenheid151 kan blijken uit het optreden of 

opmerkingen van de rechter152 ingegeven door omstandigheden die nauw verbonden zijn met de 

persoon van de rechter. Dit zijn factoren zoals leefmilieu, politieke activiteiten, direct of indirect 

belang van de rechter in de ‘uitkomst’ van de zaak. Ten aanzien van de subjectieve partijdigheid zijn 

verscheidene voorbeelden te geven die sterk uiteenlopen. Dat is begrijpelijk omdat de subjectieve 

gevoelens van procespartijen hier  toch wel een belangrijke rol spelen.153 Hoe interpreteert een 

bepaalde partij een opmerking of uitlating van de rechter, hoe schat zij de relatie van de tegenpartij of 

zichzelf in met betrekking tot de rechter enz. Vooral met betrekking tot blijken van sympathie van de 

rechter tegenover een procespartij kan de al dan niet gevoeligheid van de tegenpartij een belangrijke 

rol spelen. Dat er steeds van de subjectieve onpartijdigheid van de rechter dient worden uitgegaan en 

het tegendeel dient te worden bewezen wordt zowel bevestigd in de rechtspraak van het Hof van 

Cassatie154 als in deze van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens155. De regels tot wraking 

                                                 
 
 
146 Cass. 11 juni 1986, Arr. Cass. 1985-86, 1385. 
147 EHRM H. v. België, 1987,  r.o. 53. 
148 EHRM, Piersack v. Belgium, 1982. 
149 Zie P. LEMMENS, “De invloed van het Europees Verdrag over de rechten van de mens op bepaalde aspecten 
van de strafprocedure in België”, R.W. 1988-89, 797-803.  
150 M.I  VELDT, Het EVRM en de onpartijdige strafrechter, Deventer, Gouda Quint, 1997, 36 en 40 
151 De Europese Commissie voor de Rechten van de Mens had het over een ‘uiting van persoonlijke 
vooringenomenheid’ van de rechter in de zaak Boekmans v. België, ECRM, Boekmans v. België, 1963. 
152 M.I  VELDT, Het EVRM en de onpartijdige strafrechter, Deventer, Gouda Quint, 1997, 36. 
153 H. FRANKEN, Onafhankelijk en verantwoordelijk : een paradox in de positie van de rechter?, 
Deventer, Gouda Quint, 1997, 4. 
154 Cass. 24 september 1986, Arr. Cass. 1986-87, 114; Cass. 28 december 1999, Arr. Cass. 1999, 1678; Cass. 24 
januari 2001, Arr. Cass. 2001, afl. 2, 159 en Pas. 2001, afl. 1, 161; Cass. 24 april 2001, Arr. Cass. 2001, afl. 4, 
678 en Pas. 2001, afl. 4, 670; Cass. 9 mei 2001, Arr. Cass. 2001, afl. 5, 839 en Pas. 2001, afl. 5-6, 805; Cass. 22 
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van een rechter zijn op dit uitgangspunt gebaseerd. Zij vormen immers een hulpmiddel ter voorkoming 

van het roekeloos instellen van een vordering die tot doel heeft zijn zaak behandeld te zien door een 

andere rechter en zetten de wrakende partij ertoe aan haar verzoek te motiveren.156 Het subtiele 

onderscheid met de onafhankelijkheid ligt er dan in dat de rechter hier niet beïnvloedt wordt door 

externe factoren die zijn positie kunnen beïnvloeden maar door oneigenlijke factoren die inwerken op 

de interne oordeelsvorming van de rechter. Problematisch is dat deze laatste vorm van beïnvloeding 

moeilijker te achterhalen is aangezien de kenmerken minder zichtbaar zijn. 

 

In de rechtspraak vinden we voorbeelden van wat onpartijdigheid uitmaakt. Zo is de rechter die voor 

de behandeling van de zaak zijn mening reeds laat kennen niet meer geschikt om als rechter op te 

treden in die zaak.157 Ook incidenten tijdens de debatten kunnen ervoor zorgen dat de onpartijdigheid 

niet langer is gewaarborgd.158  

 

De schijn van partijdigheid speelt in het kader van de subjectieve toets van het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens geen rol. Het Hof heeft nog nooit een staat veroordeeld, omdat de rechtspraak 

plaats had gevonden door rechters die de toets van de subjectieve partijdigheid niet hadden doorstaan. 

In de nationale rechtspraak van de lidstaten van de Raad van Europa komt men wel sporadisch zulke 

gevallen tegen.159  

 

In navolging van het Straatburgse Hof kan vervolgens de partijdigheid op grond van omstandigheden, 

die worden ingegeven door de inrichting en de organisatie van het strafproces, onderscheiden worden. 

Dit is de objectieve onpartijdigheid aan de hand van systeemgebonden factoren.160 De individuele 

persoon van de rechter speelt bij deze benadering niet echt een rol. In casu hebben de omstandigheden 

een meer structureel karakter. Zo kan er sprake zijn van objectieve onpartijdigheid wanneer er sprake 

                                                                                                                                                         
 
 
januari 2003, Arr. Cass. 2003, afl. 1, 199 en Pas. 2003, afl. 1, 171; Cass. 18 februari 2003, JT 2005,  267 en de 
noot van F. KUTY, “Le devoir de réserve du magistrat dans ses relations avec la presse”; H. BOSLY, “Le 
magistrat instructeur,  juge indépendant et impartial” in Liber amicorum, Marc Chatêl, Antwerpen, Kluwer, 
1991, 3; VELU, en R. ERGEC., La Convention européenne des Droits de l’Homme, Brussel, Bruylant, 1990, 458. 
155 EHRM, Le Compte, Van Leuven, De Meyere v. Belgium, 1981,  r.o. 58; EHRM, Piersack v. Belgium, 1982; 
EHRM, De Cubber v. Belgium, 1984; EHRM, Hauschildt v. Denmark, 1989, r.o. 47;  B. DE SMET, K. 
RIMANQUE, Het recht op behoorlijke rechtsbedeling. Een overzicht op basis van artikel 6 EVRM, Maklu, 
Antwerpen, 2002, 78 
156 B.W.N. DE WAARD, Beginselen van behoorlijke rechtspleging, Diss. RUU, Zwolle, 1987, 367. 
157 Cass. 21 maart 1985, Arr. Cass. 1984-85, 1004 en Pas. 1985, I, 904; Cass. 27 november 1985, Arr. Cass. 
1985-86, 443 en Pas. 1986, I, 381; Cass. 21 januari 1986, R.W. 1986-87,  952 noot. A. VANDEPLAS. 
158  Cass. 2 juni 1982, Arr. Cass. 1981-82, 1219 en Pas. 1982, I, 1144 . 
159 Zie bv. Cass. 31 mei 1976, Pas. 1976, I, 1042-1043; Cass. 16 oktober 1984, Pas. 1984, I, 234-244. 
160 M.I  VELDT, Het EVRM en de onpartijdige strafrechter, Deventer, Gouda Quint, 1997, 39; A.E. HARTEVELD, 
J. HIELKEMA, B.F KEULEN en H.G.M. KRABBE, Het EVRM en het Nederlandse strafprocesrecht, Groningen, 
Wolters-Noordhoff, 1996, 90 
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is van functiecumulatie161 in één en dezelfde zaak162. In zulke situatie moet op basis van feiten en 

omstandigheden in redelijkheid gesteld kunnen worden dat de rechter niet onpartijdig is. De schijn van 

partijdigheid is hierbij dus wel van belang.163 De objectieve onpartijdigheid heeft dus te maken met de 

functie, niet met de persoon van de magistraat. Er dient nagegaan te worden of er voldoende 

waarborgen in de nationale wetgeving zijn om de gerechtvaardigde twijfel aan de onpartijdigheid van 

de rechter uit te sluiten. 164 Van belang is hier de indruk die naar buiten, dat wil zeggen in een wijdere 

kring dan van alleen de procespartijen wordt gewekt. Denk maar aan de benoemingsprocedure met 

wettelijke waarborgen, de mogelijkheid tot verschoning en wraking van rechters en de zogenaamde 

onverenigbaarheden165. Over deze vorm van onpartijdigheid valt nog veel meer te zeggen maar 

aangezien deze niet ter sprake komt in de arresten van 14 oktober 1996 is het niet nuttig deze in mijn 

verhandeling verder uit te werken. 

 

In 1970 verwees het Europees Hof voor de Rechten van de Mens naar de ‘schijn van partijdigheid’ 

in de zaak Delcourt166 met de stelling “justice should not only be done, but also be seen to be done”167, 

die afkomstig is uit de Engelse rechtspraak168. Aanvankelijk paste het Hof deze stelling op strenge 

wijze toe, een loutere schijn van partijdigheid volstond om een schending van artikel 6 EVRM uit te 

maken169. Recenter vereist het Hof dat zich een ‘gerechtvaardigde vrees’ voordoet170 om van een 

schijn van partijdigheid te spreken. Die gerechtvaardigde vrees kan zowel bestaan in de geest van de 

                                                 
 
 
161  Zie artikel 292 Gerechtelijk Wetboek dat functiecumulatie verbiedt. 
162 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen,  Antwerpen, Maklu, 1994, 631; B. DE 
SMET en K. RIMANQUE, Het recht op behoorlijke rechtsbedeling. Een overzicht op basis van artikel 6 EVRM, 
Maklu, Antwerpen, 2002, 72 
163 In het arrest Hauschildt v. Denmark is ter attentie van de schijn van het ontbreken van objectieve 
onpartijdigheid aangegeven dat de vrees daarvoor objectief gerechtvaardigd moet zijn. Het gaat kennelijk niet 
alleen om de perceptie van een van de procespartijen, EHRM, Hauschildt v. Denmark, 1989; M.I  VELDT, Het 

EVRM en de onpartijdige strafrechter, Deventer, Gouda Quint, 1997, 36; B. MAES, “De onpartijdige rechter”, 
R.W. 1983-84, kol. 1867. 
164 EHRM, Piersack v. Belgium, 1982. 
165 Zoals het vervullen van nevenfuncties, het onderhouden van contacten met de procespartijen, verrichten van 
werkzaamheden in een voorbereidende fase, …zie H. FRANKEN, Onafhankelijk en verantwoordelijk : een 

paradox in de positie van de rechter?, Deventer, Gouda Quint, 1997, 5. 
166 EHRM, Delcourt v. Belgium, 1970, r.o. 30. 
167 Lord Gordon Hewart overwoog in de zaak ‘The King v. Sussex Justices ex parte Mc Carthy’: “justice should 
not only be done, but manifestly and undoubtedly be seen to be done”. 
168 P. LEMMENS, “De onpartijdigheid van de voorzitter van het Hof van Asissen”, R.W. 1981-82, 1699; B. MAES, 
“De onpartijdige rechter”, R.W. 1983-84, kol. 1867; J. DU JARDIN, “Justice must not only be done; it must also 
bes een to be done” in imperat lex. Liber Amicorum, Pierre Marchal, Brussel, Larcier, 2003, 37. 
169 P. Martens sprak in deze zin van een ‘tyrannie des apparances’ zie P. MARTENS, “La tyrannie des 
apparences”, RTHD 1996, 645.  
170 Volgens Karel Rimanque is dit “geen bocht in de rechtspraak van het EHRM het Hof is enkel strenger t.a.v. 
schendingen van dit beginsel wanneer zij het gevolg zijn van structurele gebreken in de rechterlijke organisatie, 
dan wel wanneer het beweringen zijn, indrukken over de subjectieve partijdigheid van een rechter in een 
bepaalde zaak.” K. RIMANQUE, “Het moeilijke vak van rechter over de rechtsbedeling”, R.W. 1996-97, 340. 
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partijen als van de publieke opinie, om te besluiten dat een rechter partijdig is met betrekking tot een 

aan hem voorgelegde zaak.171 Er is dus een soort weerlegbaar vermoeden van onpartijdigheid van de 

rechters172. Een gerechtvaardigde vrees dat de rechter met vooringenomenheid over de zaak zou 

oordelen volstaat voor de rechtszoekende om dit vermoeden te weerleggen en om te eisen dat de 

rechter niet over zijn zaak zou oordelen, dat bevestigde het Hof van Cassatie reeds in 1981173. Het 

louter subjectief en wellicht overdreven gevoel van de rechtzoekende kan daarentegen geen voldoende 

basis meer vormen voor de vernietiging van een rechterlijke uitspraak174 waardoor er meer 

rechtszekerheid zou moeten zijn. Of de vrees al dan niet gerechtvaardigd is kan alleen worden 

vastgesteld op basis van objectieve factoren175. Het is namelijk onmogelijk te achterhalen wat de 

rechter de facto denkt. De objectieve omstandigheden176 constitueren dus de schijn van partijdigheid. 

De aard van de objectieve omstandigheden kan echter verschillen. Deze objectieve factoren kunnen 

enerzijds samenhangen met de persoon van de rechter, zijn achtergrond, zijn persoonlijk optreden ( zie 

de bespreking over de subjectieve partijdigheid), anderzijds kunnen zij verband houden met aan het 

systeem van strafrechtspleging verbonden factoren (zie de bespreking in verband met de objectieve 

partijdigheid). In die gevallen van subjectieve partijdigheid waarin de rechter door zijn optreden, 

houding en opmerkingen duidelijk blijk geeft zijn mening reeds te hebben bepaald, speelt de schijn 

van partijdigheid niet. De partijdigheid van de rechter kan dan immers zonder meer worden 

vastgesteld. In andere gevallen van subjectieve partijdigheid kan er wel een schijn van partijdigheid 

vastgesteld worden maar zoals hierboven reeds aangestipt werd is dit voor het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens nog nooit het geval geweest.  

 
3. Onafhankelijkheid en onpartijdigheid met betrekking tot de onderzoeksrechter 

 

De onderzoeksrechter heeft de leiding van het gerechtelijk vooronderzoek. Het is zijn taak er voor te 

zorgen dat het onderzoek niet gebrekkig is en dat de nodige informatie aan het licht komt. Gelet op de 

functie en de bevoegdheden van de onderzoeksrechter is het noodzakelijk dat hij alle garanties van 

                                                 
 
 
171 W. VAN GERVEN, “Creatieve rechtspraak?”, R.W. 1997-1998, nr. 7, 216. 
172 B. DE SMET en K. RIMANQUE, Het recht op behoorlijke rechtsbedeling. Een overzicht op basis van artikel 

6 EVRM, Maklu, Antwerpen, 2002, 72 ; C. DE CODT, Des nullités de l’instruction et du jugement, Brussel, 
Larcier, 2006, 39.  
173 J. VELU Conclusie van advocaat-generaal voor Cass. 18 maart 1981, R.W. 1980-81, 2541-2524; W.J. 
GANSHOF VAN DER MEERSCH, “La garantie des droits de l’homme et la Cour européenne de Strasbourg”, JT 

1982, 110 ev. 
174 P. MARTENS, “La tyrannie des apparences”, RTHD 1996,   645 
175 EHRM, Hauschildt v. Denmark, 1989, r.o. 48.  
176 Cass., 9 april 2003, Arr. Cass., 2003, nr. 236; P. LAMBERT, , “Vers un assouplissement de la notion 
d’impartialité objective”, in JT 1993, 390. 
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onafhankelijkheid en onpartijdigheid biedt.177 Hij is immers belast met het zoeken naar 

bewijselementen zowel à charge als à décharge van de verdachte.178 Het voeren of niet voeren van 

bepaalde onderzoeken, kan de positie van de verdachte derwijze benadelen of verzwakken dat de 

latere procedure voor het vonnisgerecht aangetast is en er geen eerlijk proces kan plaatshebben.179 Dat 

het gerechtelijk vooronderzoek zo onpartijdig en objectief mogelijk is, is niet alleen in het belang van 

de verdachte maar eveneens in dat van de samenleving. Het is immers schadelijk voor de samenleving 

indien op basis van onjuiste of onvolledige informatie mensen worden veroordeeld.180 Dat de 

onderzoeksrechter minder zou gebonden zijn door het principe van onpartijdigheid dan de 

vonnisrechter, zoals onder meer Chris Van Den Wijngaert betoogde, kan niet gevolg worden. Artikel 

828 Ger. W. dat de wrakingsgronden opsomt stelt duidelijk dat “iedere rechter gewraakt kan worden”. 

En een onderzoeksrechter is een volwaardig rechter181. Aangezien de wrakings- en 

verschoningsregeling een zeer belangrijk instrument zijn om de onpartijdigheid van de strafrechter te 

waarborgen staat het vast dat ook iedere rechter onafhankelijk en onpartijdig dient te zijn, ook de 

onderzoeksrechter. Deze vereiste vindt voor de onderzoeksrechter echter geen grond in het Europees 

Verdrag voor de Rechten van de Mens. Zowel het Europees Hof voor de Rechten van de Mens182 en 

het Hof van Cassatie oordeelde reeds eerder dat artikel 6 EVRM waarin, het recht van éénieder op 

eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een “onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke 

instantie” wordt gewaarborgd,  geen betrekking heeft op de fase van het gerechtelijk vooronderzoek.183 

Dat is meteen de reden waarom in het arrest van 14 oktober 1996 ook niet wordt verwezen naar het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens. De reden hiervoor zou het inquisitoriaal karakter van 

het vooronderzoek zijn. Raf Verstraeten merkt op dat ondanks dit gegeven men er over moet waken 

dat ook in het gerechtelijk vooronderzoek de gelijkheid der wapens en het recht op een eerlijk proces 

niet in het gedrang komen. Het Hof van Cassatie meent dat ingeval van miskenning van het recht op 

een eerlijk proces tijdens het vooronderzoek de rechter oordeelt of door die miskenning effectief de 

                                                 
 
 
177 C. DE CODT, Des nullités de l’instruction et du jugement, Brussel, Larcier, 2006, 36 
178 Cass 4 april 1984, Pas. 1984, I, 953; Cass., 24 april 1986, JT 1986, 667; Cass. 24 september 1986, Pas. 1987, 
I, 106; B. DE SMET, De hervorming van het strafrechtelijk vooronderzoek in België : moet het gerechtelijk 

onderzoek in zijn huidige vorm behouden blijven ?, Antwerpen , Intersentia, 1996,  72 e.v.; M. FRANCHIMONT, 
A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Edition scientifique de la Faculté de droit de Liège et du 
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179 H. BOSLY, “Le magistrat instructeur, juge indépendant et impartial” in Liber amicorum, Marc Chatêl, 
Antwerpen, Kluwer, 1991, 3; C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen,  
Antwerpen, Maklu, 1994, 575. 
180 Zie G.J.M CORSTENS, Het Nederlands strafprocesrecht, Deventer, Kluwer, 2002, 299. 
181 B. FRYDMAN, “La philosophie de l’arrêt Connerotte”, Journ. Proc. 1997, nr. 324, 13. 
182 Zie P. VAN DIJK en G.J.H. VAN HOOF, De Europese Conventie in theorie en praktijk, Nijmegen, Ars Aequi 
Libri, 1990, 343.  
183 Cass. 6 februari 1990, Arr.Cass. 1989-90, 732 en Pas. 1990, I, 658. 
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mogelijkheid op een eerlijk proces onmogelijk zou zijn geworden.184 De stelling van Walter Van 

Gerven dat “de  afstand die in dit geval onpartijdigheid en onafhankelijkheid, tussen de 

onderzoeksrechter en de procureur des Konings zou bestaan, niet zo groot is en dat de 

onderzoeksrechter niet à (tout) moment aan een identieke onpartijdigheidsplicht als een vonnis-rechter 

onderworpen is” volg ik niet.185 Ondanks het feit dat de onderzoeksrechter niet oordeelt of de schuld 

of onschuld van een verdachte, zoals de vonnisrechter daarentegen wel doet, brengt hij de informatie 

aan die tot die schuld of onschuld kan leiden.186 De functie van de onderzoeksrechter is net ingesteld 

opdat een neutrale figuur het verzamelen van de bewijsvoering op zich zou nemen. Dat het 

gerechtelijk vooronderzoek niet onder het toepassingsgebied van art 6 EVRM valt heeft dus niet tot 

gevolg dat de onderzoeksrechter niet onpartijdig en onafhankelijk dient te zijn zoals het nationale 

algemene rechtsbeginsel voorschrijft. 

 

In zijn arrest van 14 oktober sprak het Hof van Cassatie zich uit over de onpartijdigheid van de 

onderzoeksrechter ten opzichte van de partijen, in dit geval de verdachte en de burgerlijke partij. Het 

Hof overwoog dat de onpartijdigheid van de onderzoeksrechter dwingend vereist dat hij volledig 

onafhankelijk staat tegenover de partijen, zodat hij niet de schijn van partijdigheid kan wekken bij het 

onderzoek van de feiten à charge of à décharge. De onderzoeksrechter houdt nooit op een rechter te 

zijn die geen schijn van partijdigheid mag wekken bij de partijen of bij de publieke opinie, aldus het 

arrest. Geen enkele omstandigheid, hoe uitzonderlijk ook, ontslaat hem van die verplichting, zo wordt 

eraan toegevoegd. Daarmee bevestigt het Hof de stelling dat het algemeen rechtsbeginsel van 

onafhankelijkheid en onpartijdigheid evenzeer van toepassing is op de onderzoeksrechter. Sterker nog, 

het Hof weerlegt het argument van diegene die erkenden dat Connerotte een fout beging maar pleitten 

voor zijn aanblijven precies wegens de uitzonderlijke omstandigheden.  

 
 

                                                 
 
 
184 Cass. 30 juni 1992, Arr. Cass. 1991-92, 1045; Cass. 15 januari 1991, Arr. Cass. 1990-91, 504 en Pas. 1991, I, 
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Afdeling 2: toets van het arrest aan ‘de billijkheid’ 

Hoofdstuk 1: billijkheid 

Ondanks dat in onze wetgeving vaak naar de notie billijkheid verwezen wordt187, heeft de wetgever 

nagelaten het begrip duidelijk te omschrijven. Om de betekenis te achterhalen kunnen we vooreerst de 

definitie nagaan die het woordenboek eraan geeft. Van Dale omschrijft billijkheid als 

‘rechtvaardigheid’ en ‘redelijkheid naar de omstandigheden’.188 In het gewone taalgebruik worden ook 

begrippen als ‘evenredigheid’, ‘evenwichtigheid, ‘rechtmatigheid’, ‘aanvaardbaarheid’, 

‘behoorlijkheid’, enz. gebruikt. Soms geeft de wetgever zelf toch een vage indicatie. Zo zegt artikel 

1386 bis Burgerlijk Wetboek aan de rechter die naar billijkheid uitspraak moet doen, dat hij rekening 

moet houden met de omstandigheden van de zaak en de toestand van de partijen. In juridische kringen 

verwijst het oordelen naar billijkheid volgens Karel Daele dan weer naar “een niet willekeurige maar 

evenwichtige manier van oordelen waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle 

betrokken partijen en met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk en aanvaardbaar wordt 

geacht”.189 De billijkheid zou in dit verband volgens Daele en Ballon verwijzen naar “een rechtvaardig 

                                                 
 
 
187 Artikel 565 B.W. bepaalt dat wanneer het recht van natrekking twee roerende zaken betreft, die aan twee 
verschillende eigenaars toebehoren, dat recht geheel onderworpen is aan de beginselen van de natuurlijke 
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‘redelijke’ opzeggingstermijn of een ‘billijke’ vergoeding die door partijen worden bepaald. Zijn partijen het niet 
eens, dan doet de rechter uitspraak naar ‘billijkheid’. Artikel 10 Voorafg. Titel Wetboek van Strafvordering 
stelt dat een vreemdeling in België kan  vervolgd worden, … De vervolging, met inbegrip van het onderzoek, 
kan slechts plaatsgrijpen op vordering van de federale procureur, die eventuele klachten beoordeelt.   Ingeval, 
…, een klacht aanhangig is gemaakt bij de federale procureur, vordert hij dat de onderzoeksrechter naar deze 
klacht een onderzoek instelt, behalve indien : … uit de concrete omstandigheden van de zaak blijkt dat deze 
zaak, in het belang van een goede rechtsbedeling en met eerbiediging van de internationale verplichtingen van 
België, aanhangig zou moeten worden gemaakt hetzij bij …, en dit voor zover dit rechtscollege de kenmerken 
van onafhankelijkheid, onpartijdigheid en billijkheid vertoont, zoals dat onder meer kan blijken uit de relevante 
internationale verbintenissen waardoor België en deze Staat gebonden zijn. ;enz. 
188 Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse taal, 13 ed., 418. 
189 K. DAELE, “De billijkheid in de concessiewet. Een fata morgana?”, NjW 2003, nr. 22, 223. 



 
 

 
 

38

oordeel in een concreet geval waarbij het van essentieel belang is dat alle bijzondere omstandigheden 

van de situatie in aanmerking worden genomen”.190 Een oordeel van een rechter zal dan billijk zijn 

“wanneer de rechter eerst de feiten van de zaak in al hun bijzonderheden en onder alle aspecten heeft 

onderzocht, het toe te passen recht heeft opgespoord in alle noodzakelijke richtingen, de rechtspraak 

heeft geraadpleegd, de belangen van alle betrokken partijen heeft bepaald en afgewogen en zijn 

bevindingen kritisch heeft getoetst”.191 Omgekeerd zal een oordeel onbillijk zijn “wanneer met 

bepaalde omstandigheden van de zaak geen rekening is gehouden, wanneer men slechts oog heeft voor 

de belangen van één van de partijen en wanneer men tot oplossingen is gekomen die op basis van 

maatschappelijke en dus ook economische noodwendigheden als onrechtvaardig worden ervaren”.  

 

Rogier De Corte maakt een onderscheid tussen twee soorten billijkheid. Enerzijds heeft hij het over de 

‘externe billijkheid’ die geen formele rechtsbron is, maar een soort van verantwoordingscriterium dat 

de rechter gebruikt om een rechtsnorm opzij te schuiven die in strijd is met zijn 

rechtvaardigheidsgevoel.192 Wanneer de wetgever echter zelf verwijst naar de billijkheid, waarvan 

voorbeelden in voetnoot 187 gegeven zijn, is de billijkheid wel een formele rechtsbron. Anderzijds 

spreekt hij van de ‘intrinsieke billijkheid’, die de aanvaardbaarheidsvereiste van de juridische regeling 

volgens de rechtvaardigheidsopvattingen voorstelt. In deze zin is billijkheid volgens De Corte geen 

eigen bron van recht, maar speelt ze een grote rol bij de totstandkoming van de rechtsnormen als 

zodanig en heeft ze een belangrijke invloed op de algemene wijze waarop recht wordt gesproken.193 

 

Meer specifiek wordt in het privaatrecht ook naar de redelijkheid en billijkheid gerefereerd als zijnde 

“een algemene en abstracte gedragsregel, die door een normaal voorzichtig en redelijk mens, in 

dezelfde feitelijke omstandigheden geplaatst, in acht zou zijn genomen”.194 Van Gerven en Dewaele 

wijzen er op dat billijkheid tegenover rechtszekerheid staat. Zo stellen ze dat het iets te maken heeft 

met mede-voelen of medelijden wanneer de scherpe hoeken van de wet worden afgerond en het 

beginsel ‘dura lex, sed lex’ wordt getemperd.195 

 

                                                 
 
 
190 K. DAELE, “De billijkheid in de concessiewet. Een fata morgana?”, NjW 2003, nr. 22, 223; 
G.L. BALLON, “Goede trouw, redelijkheid en billijkheid en eerlijke handelspraktijken” in H. COUSY (ed.), Liber 
Amicorum Walter van Gerven, Deurne, Kluwer, 2000, 124. 
191K. DAELE, “De billijkheid in de concessiewet. Een fata morgana?”, NjW 2003, 22, 223; In die zin ook F. 
DUMON,”Billijkheid en recht”, R.W. 1957-58, 1509. 
192 R. DE CORTE, Overzicht van het burgerlijk recht, Mechelen, Kluwer, 2005, 67. 
193 R. DE CORTE, Overzicht van het burgerlijk recht, Mechelen, Kluwer, 2005, 68. 
194 CORNELIS, L., Een toekomst voor de dictatuur van redelijkheid en billijkheid?, T.P.R. 2001, nr. 18, 13. 
195 W. VAN GERVEN en A. DEWAELE, “Goede trouw en getrouw beeld” in Liber Amicorum Jan Ronse, Brussel, 
Story-Scientia, 1986, 126. 
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In het Nederlandse rechtsstelsel spelen de begrippen ‘redelijkheid en billijkheid’, veel meer dan in 

België, een centrale rol196. Het wekt dan ook geen verbazing dat het Nederlands Burgerlijk Wetboek 

wel een definitie geeft van het begrip, namelijk in artikel 12 van boek 3 B.W.: “Bij de vaststelling van 

wat redelijkheid en billijkheid eisen, moet rekening worden gehouden met algemeen erkende 

rechtsbeginselen, met de in Nederland levende rechtsovertuigingen en met de maatschappelijke en 

persoonlijke belangen, die bij het gegeven geval zijn betrokken”.197 Opgemerkt moet worden dat deze 

omschrijving nauw aanleunt bij de betekenis van ‘goede trouw’ in ons rechtsstelsel. De notie van 

‘goede trouw’ werd in het Nederlands Nieuw Burgerlijk Wetboek dan ook vervangen door die van 

‘redelijkheid en billijkheid’.198 

 

In de literatuur vinden we dus vele omschrijvingen van billijkheid, in het bijzonder in het 

contractenrecht, die de billijkheid beschouwen als een mogelijkheid tot interpretatie van normen, tot 

het afleiden van gedragsregels199, tot aanvulling van lacunes of als een moreel criterium dat door de 

rechter gehanteerd kan worden ter verzachting van de (te) strenge gevolgen die een wetsbepaling met 

zich kan meebrengen.200 Verder in dit werkstuk zal echter meer specifiek ‘de billijkheid van 

rechtspraak’ behandeld worden. Het doel van dit werkstuk is immers te onderzoeken hoe billijk de 

uitspraak van 14 oktober 1996 van het Hof van Cassatie was. Aangezien er weinig literatuur bestaat 

over wat ‘billijkheid van rechtspraak’ precies inhoudt, trachten we in de volgende paragrafen hier zelf 

een invulling aan te geven. Vooreerst zal uiteengezet worden welke factoren een invloed hebben op de 

billijkheid van rechtspraak. Dit wordt bovendien geïllustreerd aan de hand van een schema (zie figuur 

2).201 Nu we de argumenten die het Hof gebruikte ter motivering van zijn arrest op een rijtje hebben 

gezet en  aan een juridisch onderzoek hebben onderworpen zou het mogelijk moeten zijn om de in het 

schema uitgewerkte methode op de casus toe te passen. Wanneer deze oefening gemaakt is zou 

duidelijk moeten zijn in welke mate het arrest al dan niet billijk was.  

 

                                                 
 
 
196 L. VAN ZALTBOMMEL, “Het recht dat tot de feiten dwingt”, R&R 1993, 172.  
197 BW3, Boek 3, Titel 1, Afdeling 1, Artikel 12. 
198 G.L. BALLON, “Goede trouw, redelijkheid en billijkheid en eerlijke handelspraktijken” in H. COUSY (ed.), 
Liber Amicorum Walter van Gerven, Deurne, Kluwer, 2000, 126; Voor een theoretisch onderscheid tussen 
redelijkheid en billijkheid zie o.a W. VAN GERVEN en A. DEWAELE, “Goede trouw en getrouw beeld” in 
Liber Amicorum Jan Ronse 1986, 125; L. VAN ZALTBOMMEL, “Het recht dat tot de feiten dwingt”, R&R 
1993, 172. 
199 CORNELIS, L., Een toekomst voor de dictatuur van redelijkheid en billijkheid?, T.P.R. 2001, nr. 18, 14. 
200 G.L. BALLON, “Goede trouw, redelijkheid en billijkheid en eerlijke handelspraktijken” in H. COUSY (ed.), 
Liber Amicorum Walter van Gerven, Deurne, Kluwer, 2000, 124-125. 
201 Zie figuur 2: billijkheidsschema p. 42. 
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Ter illustratie van de waardering van billijkheid hanteer ik de Likertschaal202, waarbij de billijkheid het 

ijkpunt is (zie figuur 1)203. Onder ‘billijke rechtspraak’, zoals op deze schaal gehanteerd,  wordt 

rechtspraak verstaan die volkomen aanvaardbaar is volgens de gangbare rechtvaardigheidsopvatting. 

Deze billijke rechtspraak kan dus niet tot stand komen door een enkele afweging van de feiten en het 

toepasselijke recht maar is het resultaat van een veel ingewikkeldere evenwichtsoefening tussen feiten, 

rechtsnormen en andere factoren. De aanvaardbaarheid van de beslissing zou vervolgens optimaal 

moeten zijn wanneer de rechter deze evenwichtsoefening heeft gemaakt. Hieronder wordt dieper 

ingegaan op de methode die zal helpen om te achterhalen of dit in casu het geval is. De minimale 

waarde op de schaal is ‘formalistische rechtspraak’ waarbij volgens het adagium ‘dura lex sed lex’ de 

wet wordt toegepast op de feiten zonder dat de rechter de context waarin de feiten zich hebben 

afgespeeld in kaart brengt. Wanneer gesproken wordt van ‘dogmatische rechtspraak’ wordt de situatie 

geviseerd waarin de rechter notie heeft van de context doch de feiten te weinig tot hun recht laat 

komen om billijk te zijn. De maximale waarde is ‘subjectieve rechtspraak’ en beoogt de situatie 

waarin de persoonlijke opvatting van de rechter de overhand neemt. Bij ‘casuïstische rechtspraak’ 

daarentegen hecht de rechter een te groot belang aan de feiten en interpreteert de wet in functie van 

deze feiten doch zonder rekening te houden met het doel van de wet. 

 
Figuur 1: billijkheidsschaal  

 
Om werkelijk te kunnen bepalen in welke mate geselecteerde rechtspraak billijk is dient de definitie 

van ‘billijke rechtspraak’ uitgediept te worden. In casu gaan we zelf de evenwichtsoefening maken 

waarover sprake is in de definitie, een evenwichtsoefening tussen feiten, rechtsnormen en andere 

                                                 
 
 
202 Een vijfpuntsschaal waarbij het centrum het ijkpunt is en met een ordinaal meetniveau waarbij de categorieën 
geordend gemeten worden.. De categorieën zijn dus geordend maar er zitten tussen de categorieën geen 
natuurlijke verschillen., dat wil zeggen dat het verschil tussen formalistische rechtspraak en dogmatisch 
rechtspraak groter kan zijn dan het verschil tussen casuïstische rechtspraak en billijke rechtspraak, ookal blijkt 
dit niet uit de grafische voorstelling. Zie voor een uitgebreide bespreking P. THIJSSEN, Van beschrijving naar 

inzicht. Inleiding tot de statistiek, Leuven, Acco, 2003, 113. 
203 Zie figuur 1: de billijkheidsschaal p. 40 
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factoren. We beginnen met het bepalen van deze ‘andere factoren’.204 Naar mijn mening zijn er vier 

categorieën van factoren die medebepalend zijn voor de perceptie van rechtspraak, meer bepaald de 

feiten, het toepasselijke recht, de emotionele factoren en de maatschappelijke aanvaardbaarheid. Ter 

illustratie van de methode zie figuur 2: het billijkheidsschema. 

 
 
 

 

                                                 
 
 
204 Zie ook R. DE CORTE, Overzicht van het burgerlijk recht, Mechelen, Kluwer, 2005, 22 die ‘de andere 
factoren’ benoemd als het meta-juridisch veld. Volgens deze functionele benadering zou een verschuiving in de 
rechtspraak te wijten zijn aan de rechtstheoretische vorming van de rechter, de juridisch ethische opvatting van 
de rechter en de stand van de menswetenschappen. Echter, ‘andere factoren’ worden in mijn theorie niet 
aangewend om een verschuiving in rechtspraak over de jaren heen te verklaren, wel om aan te duiden dat de 
perceptie of een uitspraak al dan niet billijk is niet enkel afhankelijk is van de feiten en het toepasselijke recht. 
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1ste dimensie: De Feiten (15%) 
In welke mate konden de feiten tot een dergelijke 
uitspraak leiden?  

- Is er rekening gehouden met alle feiten? 
- Is de toegepaste wet wel van toepassing 

op de feiten? 
- Interpreteert de rechter de feiten in functie 

van de wet? 

 

Voorbeeld: 
De rechter interpreteert de feiten 
verkeerd en baseert zich op een 
niet-toepasselijke juridische 
grondslag. 
Een hoge of lage score op één van 
deze vragen leidt tot een 
positionering op de schaal. 
 
 

2de dimensie: Het toepasselijke recht. (15%) 
In welke mate werd de wet toegepast op de 
feiten? 

- Heeft de context waarin de feiten zich  
hebben afgespeeld een invloed gehad op 
de uitspraak van de rechter? Heeft de 
context de rechter ertoe aangezet de wet 
ruimer/ strikter/soepeler te interpreteren? 

- Interpreteert de rechter de wet in functie 
van de feiten? 

- Is de interpretatie die de magistraat aan de 
wet geeft een geldige interpretatie? 
 

Voorbeeld: 
 (afgezien van de feiten dien ik de 
wet toe te passen zoals ze is. 
Gezien de feiten wens ik de wet in 
een bepaalde richting te 
interpreteren. M.a.w., de wet werd 
strikt toegepast of werd ruim 
geïnterpreteerd)  
Een hoge of lage score op één van 
deze vragen leidt tot een 
positionering op de schaal. 
 
 

3de dimensie: De emotionele factoren. (15%) 
In welke mate komen in de uitspraak  van de 
rechter emotionele factoren naar voor? 

- Heeft de rechter zijn uitspraak 
gemotiveerd aan de hand van persoonlijke 
emotionele argumenten? 

- Heeft de rechter de uitspraak gemotiveerd 
aan de hand van emotionele argumenten 
afkomstig van een andere entiteit dan de 
rechter zelf? 

- Of worden enkel  rationele argumenten 
naar voor gebracht die onderzocht en 
geëvalueerd kunnen worden? 

Een hoge of lage score op één van 
deze vragen leidt tot een 
positionering op de schaal. 
 
 

4de dimensie: maatschappelijke aanvaardbaarheid. 
Hoe werd de uitspraak onthaald door: 

- De publieke opinie ( aan de hand van oa. 
lezersbrieven, opiniepeilingen,… ) 
(13,75%) 

- De partijen ( hebben de partijen zich 
neergelegd bij de uitspraak? Hebben zij 
rechtsmiddelen aangewend om deze te 
bestrijden?)(13,75%) 

- De deskundigen (a.d.h.v. krantenartikels, 
analyses, bijdragen, noten,…(13,75%) 

- De politici ( aan de hand van interviews,  
krantenartikels,…)(13,75%) 
 

Een hoge of lage score op één van 
deze vragen leidt tot een 
positionering op de schaal. 
 
 

Figuur 2: billijkheidsschema 
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Hoofdstuk 2: toepassing van de methode 

1. De eerste dimensie 

 
De eerste dimensie is deze van ‘de feiten’. We kunnen stellen dat een uitspraak maar als billijk 

beschouwd zal worden wanneer zij nauw genoeg verbonden is met de feiten. Zoals in figuur 2 

aangegeven is, is de hoofdvraag die we ons bij deze eerste categorie moeten stellen in welke mate de 

feiten konden leiden tot een dergelijke uitspraak? Om een antwoord op deze hoofdvraag te kunnen 

formuleren zijn drie deelvragen van belang. 

  

Ten eerste dient men zich af te vragen of er rekening is gehouden met ‘alle’ feiten. Indien de rechter 

enkel rekening houdt met bepaalde feiten, die aanleiding geven tot een bepaalde uitkomst van het 

geding, dan is dit niet rechtvaardig. De rechter moet kennis nemen van ‘alle’ feiten die hem ter zake 

worden voorgelegd en kan indien hij dit nodig acht onderzoeksmaatregelen bevelen om gegevens te 

verzamelen die hij relevant acht om een volledig overzicht van de situatie te bekomen. Een van de 

kritieken op het Hof van Cassatie is dat het Hof geen onderzoek naar de feiten heeft gevoerd. Zo stelt 

Chris Van Den Wyngaert “dat de poging om het subjectief criterium  te objectiveren door te wijzen 

naar de indruk die Connerotte heeft verwekt ‘meer bepaald bij verdachten, en bij derden’, 

onvoldoende feitelijk onderbouwd is. De reden hiervoor is dat slechts wordt uitgegaan van de ‘stukken 

waarop het Hof vermag acht te slaan’, en geen rekening wordt gehouden met de argumenten van de 

andere partijen, ondermeer de visie van Michèle Martin,  één van de verdachten, die geen subjectieve 

indruk van partijdigheid had t.a.v. onderzoeksrechter Connerotte”.205 Het Hof van Cassatie heeft 

inderdaad enkel kennis genomen van het advies van procureur-generaal Liekendael, de argumenten die 

in het verzoekschrift tot onttrekking werden aangebracht en de stukken waarop het Hof ‘vermag acht 

te slaan’206.  Gezien Het Hof van Cassatie er echter voor gekozen heeft de procedure in dit geval niet 

tegensprekelijk te laten verlopen (ex. artikel 545 Wetboek van Strafvordering),207 is hier juridisch 

technisch niks op aan te merken.208 Het Hof was klaarblijkelijk van mening dat zij over voldoende 

gegevens beschikte om uitspraak te doen. Dit zou verklaard kunnen worden door het feit dat het Hof 

oordeelt dat onderzoeksrechter Connerotte een ‘schijn van partijdigheid’ gewekt heeft, wat een 

subjectief  criterium is, en waarvoor het dus volstaat dat deze schijn gewekt is in de ogen van één van 

de partijen.  

                                                 
 
 
205 C. VAN DEN WYNGAERT, “De naweeën van het spaghetti-arrest”, De Standaard, 21 oktober 1996. 
206 Verslagen van de procureur van Neufchâteau aan het Hof van Beroep te Luik. 
207 J. MOTTARD, “Un arret qui était dans l’air du temps”, Journ. Proc., nr. 113, 9. 
208 Vanuit een andere invalshoek, namelijk of dit ook de meest opportune keuze was zie het hoofdstuk 
‘alternatieve paden’.  
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De tweede vraag die zich stelt is of de toegepaste wet wel van toepassing is op de feiten. Op deze 

vraag is, gezien wat hieraan voorafgaand besproken is,209 eenvoudig te antwoorden. De feiten waren 

dat de plaatselijke afdeling Bertrix van de VZW Marc en Corinne zaterdagavond 21 september 1996 

een bijeenkomst met een maaltijd had georganiseerd waarop ongeveer 400 personen aanwezig waren 

en waarvan de opbrengst onder meer moest dienen om de kosten te dekken van de verdediging van 

Laetitia Delhez. Onder de aanwezigen waren zowel deze laatste, als Sabine Dardenne en hun ouders. 

Ook onderzoeksrechter Jean-Marc Connerotte was samen met de procureur des Konings, die 

vervolgende partij was, bij die gelegenheid te gast van die VZW. Zij aten daar een bord spaghetti en 

namen een klein geschenkje in ontvangst. Hun aanwezigheid daar is bevestigd door de foto’s bij 

krantenartikels die de volgende dag in de media verschenen.210 De wet die het Hof heeft toegepast is 

deze van artikel 542 ev. Gerechtelijk Wetboek die de procedure van verwijzing van de ene rechtbank 

naar de andere inhoudt. Zoals aangetoond maken de feiten deel uit van een wrakingsgrond die 

omschreven is in artikel 828, 10° Gerechtelijk Wetboek Bijgevolg was de toepasselijke wet deze die 

de procedure van wraking omvat, namelijk artikel 828  ev. Gerechtelijk Wetboek. In casu heeft men 

echter niet de wraking gevorderd, bijgevolg had het Hof van Cassatie de vordering als onontvankelijk 

moeten afwijzen en is de toegepaste wet niet van toepassing op de feiten.  

 

Tot slot stellen we ons de vraag of de rechter de feiten in functie van de wet interpreteert. Zo zou de 

rechter de feiten verkeerd kunnen interpreteren (al dan niet in functie van de wet) en zich baseren op 

een niet-toepasselijke juridische grondslag. Op deze derde deelvraag dient iets genuanceerder 

geantwoord te worden. Het feit dat de rechter een niet toepasselijke juridische grondslag hanteert 

betekent niet noodzakelijk dat hij de feiten verkeerd heeft geïnterpreteerd. In dit geval is de 

interpretatie die het Hof aan de feiten geeft dat Connerotte door een procespartij op haar kosten is 

ontvangen en geschenken van die partij heeft ontvangen en dat daaruit volgt dat hij zijn sympathie 

voor die procespartij heeft geuit. Er kan moeilijk beargumenteerd worden dat deze formulering van het 

Hof van Cassatie  een miskenning van de feiten is. Niemand ontkent immers dat Connerotte daar 

aanwezig was, dat hij een bord spaghetti gegeten heeft en een pen in ontvangst heeft genomen. Dat uit 

deze handelingen een teken van sympathie kan worden afgeleid daar zijn zelfs de grootste 

tegenstanders van het arrest van 14 oktober 1996 het mee eens. Uiteraard zijn zij wel van mening dat 

deze uiting van sympathie en medeleven met de slachtoffers, gezien de omstandigheden, geoorloofd 

                                                 
 
 
209 Zie hoofdstuk 1: de feiten en hoofdstuk 2: de procedure. 
210 Zie het feitenrelaas in het arrest van het Hof van Cassatie van 14 oktober 1996 dat volledig overeenstemmend 
met andere omschrijvingen van de feiten bv. deze die in de media verschenen de verklaring van  Dhr. 
Malmandier, de organisator van de benefietavond. 
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(zelfs onontbeerlijk ) is. Echter, door dat het Hof de verkeerde wet heeft toegepast moeten we stellen 

dat de feiten theoretisch gezien niet konden leiden tot een dergelijke uitspraak.  

 
2. De tweede dimensie 

 
De tweede categorie is die van ‘het toepasselijke recht’. We moeten ons hierbij de vraag stellen of het 

door de rechtbank toegepaste recht, in dit geval artikel 542 Wetboek van Strafvordering, ook correct 

werd toegepast op de feiten. Om deze vraag te beantwoorden worden enkele deelvragen 

onderscheiden. Vooreerst: heeft de context waarin de feiten zich  hebben afgespeeld een invloed gehad 

op de uitspraak van de rechter? In het geval van het arrest van 14 oktober 1996 hebben we te maken 

met een hele ruime context en is het moeilijk om te achterhalen in welke mate en welke aspecten 

hiervan de rechter hebben beïnvloed. Het is echter niet noodzakelijk elk aspect van de uitspraak aan 

deze vraag te toetsen. Van zodra er een aspect in de uitspraak beïnvloed is geweest door de context 

heeft dit een invloed op de billijkheid van de uitspraak. In dit geval is er een gegeven waarin heel 

duidelijk naar voor komt dat de rechter zich heeft laten beïnvloeden door de context. Namelijk dat het 

Hof de tegen Dutroux en Nihoul aangelegde dossiers aan onderzoeksrechter Connerotte onttrekt maar 

het onderzoek laat voortzetten in hetzelfde gerechtelijk arrondissement. Het Hof geeft zelf de 

contextuele aspecten weer die deze uitspraak zouden motiveren. Het Hof zegt dat “gelet op de 

noodzaak om het onderzoek onverwijld voort te zetten, de omvang van de middelen en de personen 

die de onderzoekers in Neufchâteau hebben ingezet, het onderzoek voort gezet dient te worden in 

hetzelfde gerechtelijk arrondissement”. Zoals reeds eerder is besproken is het Hof van Cassatie hier 

afgeweken van de procedurevoorschriften van artikel 542 Wetboek van Strafvordering, dat 

voorschrijft dat verwezen dient te worden van de ene onderzoeksrechter naar een andere zoals van de 

ene rechtbank naar een andere rechtbank van dezelfde hoedanigheid.211 Dit aspect doet de  balans even 

overhellen naar ‘casuïstische rechtspraak’ omdat de rechter een te groot belang aan de feiten hecht en 

de wet interpreteert in functie van deze feiten doch zonder rekening te houden met het doel van de wet. 

 

Een tweede vraag die we ons kunnen stellen is of de context de rechter ertoe heeft aangezet de 

toegepaste wet ruimer, strikter of soepeler te interpreteren? Met een ‘soepele interpretatie’ wordt dan 

bedoeld dat de wet een groter toepassingsveld krijgt dan gewoonlijk. Een ‘strikte interpretatie’ wijst 

op het uitsluiten van een toepassingsgeval. Van een ‘ruimere interpretatie’ spreken we wanneer de 

rechter de wet op zo een manier interpreteert dat de wet een ander gevolg krijgt dan gewoonlijk. In 

                                                 
 
 
211 Artikel 542 Wetboek van Strafvordering is gewijzigd bij artikel 9 wet 12 maart 1998 tot wijziging van artikel 
1161 van het Gerechtelijk Wetboek, BS 22 april 1987 waarbij de woorden “van een onderzoeksrechter naar een 
andere” zijn vervallen. 
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casu kunnen we stellen dat de rechter van de wet is afgeweken, minstens deze  ruimer geïnterpreteerd 

heeft, omwille van de context. Artikel 542 Wetboek van Strafvordering bepaalt dat verwezen dient te 

worden van de ene onderzoeksrechter naar een andere zoals van de ene rechtbank naar een andere 

rechtbank van dezelfde hoedanigheid. Dit wilt zeggen dat naar een onderzoeksrechter in een ander 

gerechtelijk arrondissement verwezen dient te worden.  

 

Vervolgens vragen we ons af of de rechter de toegepaste wet in functie van de feiten interpreteert? 

Gezien de rechter van de wet afwijkt en een andere wettelijke bepaling toepast op de feiten en dit 

motiveert aan de hand van contextuele aspecten kunnen we stellen dat de rechter de wet interpreteert 

in functie van de feiten. Dit zou er op wijzen dat de rechter een omgekeerde redenering heeft 

toegepast. Aan de hand van de feiten en niet juridische overwegingen komt hij vroegtijdig tot een te 

betrachten uitkomst die hij vervolgens tracht te motiveren aan de hand van een niet toepasselijke 

wetsbepaling. Het is vanzelfsprekend dat dergelijke werkwijze niet voldoet aan de eisen die worden 

gesteld om tot billijke rechtspraak te komen. 

 

Tot slot moet men zich afvragen of de interpretatie die de magistraat aan de toegepaste wet geeft een 

geldige interpretatie is. Het Hof van Cassatie verwijst  in zijn arresten van 14 oktober 1996 naar de 

procedure van artikel 542 Wetboek van Strafvordering met betrekking tot de verwijzing van de ene 

rechtbank naar de andere maar past deze niet consequent toe. Immers waar artikel 542 Wetboek van 

Strafvordering voorschrijft dat verwezen dient te worden naar een onderzoeksrechter van een ander 

gerechtelijk arrondissement oordeelt het Hof dat in dit geval, gezien de omstandigheden dit niet 

wenselijk is. Het Hof verwijst de zaak daarentegen naar onderzoeksrechter Langlois, uit hetzelfde 

gerechtelijk arrondissement, zoals de procedure van artikel 828 ev. Gerechtelijk Wetboek voorschrijft. 

De interpretatie die de rechter aan artikel 542 Wetboek van Strafvordering geeft kan niet gevolgd 

worden.212 Sterker nog, men kan stellen dat de rechter een andere norm heeft toegepast dan diegene 

die door de wet wordt voorgeschreven. 

 

Uit al het voorgaande zou afgeleid kunnen worden dat  de rechter in sterke mate rekening heeft 

gehouden met de feiten en hun begeleidende omstandigheden om het toepasselijke recht te bepalen en 

                                                 
 
 
212 Zoals hierboven reeds uiteengezet werd hanteert het Hof van Cassatie Volgens Van Gerven hier een “gevolg 
of effectgerichte interpretatie” die uiterst ongebruikelijk is in ons rechtssysteem, of sterker nog, niet-erkend. 
Waar Van Gerven dus wel meent dat het om een interpretatie van artikel 542 Wetboek van Strafvordering gaat is 
de interpretatiemethode die hij aanwijst ook een ‘ruime interpretatiemethode’. Ook de woorden van procureur-
generaal Liekendael die spreekt van maximum aan creativiteit wijzen in de richting van een ruime interpretatie. 
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te interpreteren. Bijgevolg zouden we wat dit aspect betreft van ‘casuïstische rechtspraak’ kunnen 

spreken.  

 

Echter, in casu kan ook gesteld worden dat het omgekeerde waar is, meer bepaald dat het Hof van 

Cassatie zich op andere vlakken schuldig maakt aan formalistische rechtspraak. Namelijk daar waar 

volgens het adagium ‘dura lex sed lex’ de wet wordt toegepast op de feiten zonder dat de rechter de 

context waarin de feiten zich hebben afgespeeld in kaart heeft gebracht, in een situatie waarin dit 

wenselijk zou zijn. Vele kritiek was gebaseerd op het feit dat men vond dat het Hof van Cassatie de 

context in haar besluit moest laten meespelen. Deze kritiek is begrijpelijk. Ook al is het principe dat 

wanneer er een duidelijke wettekst ter beschikking staat de rechter daar niet van kan afwijken, toch 

moeten uitzonderingen hierop mogelijk zijn. Dit zou volgens Adams bijvoorbeeld het geval zijn indien 

een wettelijke regeling volledig achterhaald of verouderd is of indien door een prima facie duidelijke 

wettekst het doel van een wettelijke regeling wordt gefnuikt.213 Wanneer we dan het aspect van de 

onttrekking van het dossier aan de onderzoeksrechter los van de verwijzing bekijken en we ons de 

vraag stellen of de context waarin de feiten zich  hebben afgespeeld een invloed gehad heeft op de 

uitspraak van de rechter is het antwoord negatief. Evenmin heeft de context de rechter ertoe aangezet 

de toegepaste wet ‘ruimer’, ‘strikter’ of ‘soepeler’ te interpreteren of de toegepaste wet in functie van 

de feiten te interpreteren. Dit aspect doet de balans dan weer overhellen naar ‘formalistische  

rechtspraak’ waarbij volgens het adagium ‘dura lex sed lex’ de wet wordt toegepast op de feiten 

zonder dat de rechter de context waarin de feiten zich hebben afgespeeld in kaart brengt. Dit gegeven 

heeft het arrest van het Hof naar de uiterste linkse zijde op de schaal gebracht, ver van de billijkheid. 

Een loutere motivering waaruit blijkt dat het Hof notie heeft van de context had tot ‘dogmatische 

rechtspraak’ kunnen leiden wat het arrest toch weer dichter bij ‘billijke rechtspraak’ zou brengen. 

 
3. De derde dimensie 

 
De volgende factor die mede de billijkheid van een uitspraak bepaalt, zijn de emotionele motieven. In 

welke mate komen in de uitspraak van de rechter emotionele factoren naar voor? Uiteraard dient in 

acht genomen te worden dat magistraten van vlees en bloed zijn en dat ook zij geleid worden door 

emoties. Geen enkel individu wordt immers alleen door de ratio gestuurd. Echter, het zou allesbehalve 

billijk zijn wanneer uit een uitspraak moet blijken dat deze emoties de overhand hebben genomen en 

de rechter ertoe aangezet hebben de wet te miskennen. Een emotioneel argument kan voor de ene 

immers als rationeel ervaren worden, door de andere als irrationeel. Hierbij kan men zich ook afvragen 

                                                 
 
 
213 Zie M. ADAMS, “Het ongemakkelijke huwelijk tussen recht en politiek. Een essay over de rechter als 
evenwichtskunstenaar”,  R.W. 1996-1997, nr. 36, 1214. 
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van wie deze emoties afkomstig zijn. Heeft de rechter zijn uitspraak gemotiveerd aan de hand van 

persoonlijke emotionele argumenten? Of heeft de rechter de uitspraak gemotiveerd aan de hand van 

exogene emotionele argumenten?214 En zoja, welke? In de arresten van het Hof van Cassatie van 14 

oktober 1996 vinden we geen persoonlijke emotionele argumenten van de rechters terug. Uiteraard 

hebben de gebeurtenissen ook de raadsheren van het Hof van Cassatie niet onbewogen gelaten,215 toch 

hebben zij zoals het hen betaamt deze emoties buiten de sfeer van het arrest gehouden.  Procureur-

generaal Liekendael was hieromtrent trouwens erg duidelijk, zo verklaarde ze dat “wanneer men de 

rechtszaal binnenkomt, men afstand moet nemen van zijn gevoelens”.216 Dit is opmerkelijk gezien 

buiten de muren van het beraad geen gebrek was aan zulke argumenten. Afgezien van de druk die de 

raadsheren uit bepaalde hoeken hebben ervaren, hebben zij het nagelaten de uitspraak te motiveren aan 

de hand van deze emotionele argumenten die hen aangereikt werden. Denk aan de premier die de 

raadsheren opriep om “creativiteit aan de dag te leggen”.  

 

Tot slot beschouw ik de motivering dat het onderzoek onverwijld voort gezet dient te worden en de 

budgettaire argumenten die in het arrest worden opgegeven om de zaak binnen hetzelfde gerechtelijk 

arrondissement te behouden niet als persoonlijke of emotionele argumenten van de rechter. Zij zijn 

immers objectief en controleerbaar, wat niet wil zeggen dat ze in dit geval niet van belang kunnen zijn 

(zie de bespreking van de tweede dimensie hierboven). Indien emotionele elementen tot uiting waren 

gekomen in de motivering van het Hof had dit aanleiding gegeven tot subjectieve rechtspraak. 

Belangrijk is het onderscheid in gedachte te houden tussen het rekening houden met de context217 of de 

gangbare rechtvaardigheidsopvattingen en emotionele elementen. Het laatste is ‘not done’. 

 
 
4. De vierde dimensie 

 
Tot slot een dimensie die van cruciaal belang is om van ‘billijke rechtspraak’ te kunnen spreken: de 

‘maatschappelijke aanvaardbaarheid’. In welke mate de maatschappelijke aanvaardbaarheid in het 

algemeen een rol speelt is sterk afhankelijk van de soort van rechtspraak. In burgerlijke zaken zal er, 

met uitzondering van de partijen zelf, minder maatschappelijke betrokkenheid zijn dan in strafzaken. 

In strafzaken moet dan nog eens een onderscheid gemaakt worden naargelang van het voorwerp van 

                                                 
 
 
214 Emotionele argumenten afkomstig van een andere entiteit dan de rechter zelf. 
215 Zo blijkt onder andere uit de uitspraak van procureur-generaal Liekendael die in haar advies benadrukte dat 
zij samen met de leden van het hof de smart van de getroffen ouders deelt, X., “Verzet van ouders tegen 
Spaghetti-arrest in Cassatie behandeld, arrest heeft onderzoek naar vermoorde meisjes onthoofd”, Het Belang 

van Limburg, 5 december 1996. 
216 F. TANGHE, Het spaghetti-arrest: recht en democratie, Antwerpen, Hadewijch, 1997, 14. 
217 Zie hierboven de bespreking van de tweede dimensie. 
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het arrest, de ernst van het misdrijf , enz. om de mate waarin een hele maatschappij zich er bij 

betrokken voelt te bepalen. Ik denk dat we het eens kunnen zijn wanneer ik stel dat bij een zaak als die 

van Dutroux en aldus ook bij het spaghetti-arrest de ernst en de betrokkenheid maximaal zijn. De hele 

maatschappij is betrokken en dit heeft een invloed op de perceptie van de aanvaardbaarheid van een 

uitspraak. Om de hoegrootheid van deze aanvaardbaarheid te meten dienen we eerst het begrip 

‘maatschappij’ in deze context af te bakenen. Wanneer we kijken welke groepen van mensen in onze 

samenleving betrokken zijn bij gewichtige strafzaken dan kunnen we vier categorieën onderscheiden. 

Vooreerst kijken we naar de meest betrokken personen, de partijen in het geding, en in het bijzonder 

de in het ongelijk gestelde partij. Hebben zij zich kunnen neerleggen bij de uitspraak? Hebben zij 

rechtsmiddelen aangewend om deze te bestrijden? Vervolgens zal ik het hebben over ‘de publieke 

opinie’ die onder andere ontdekt kan worden aan de hand van opiniepeilingen, enquêtes en 

lezersbrieven. Een andere invalshoek is die van de deskundigen, hoe beoordelen juristen de uitspraak? 

Hun opinie kan gedestilleerd worden uit krantenartikels, analyses, bijdragen, noten enz. En tot slot wat 

is de mening van de vertegenwoordigers van de natie, de politici? Om het onderzoek op een 

volwaardige wetenschappelijke manier te kunnen uitvoeren zouden alle gegevens met betrekking tot 

de publieke, juridische en politieke opinie gekwantificeerd en gekwalificeerd moeten worden. Helaas 

valt dit ver buiten het bestek van deze masterproef. Daarom zal ik binnen de verschillende dimensies 

een korte schets voorzien die de lezer in staat moet stellen een idee te krijgen van wat er heeft geleefd 

om zich zo rekenschap te kunnen geven van de impact van deze dimensie. 

 
 

In welke mate werd het arrest aanvaard door de in het ongelijk gestelde partijen? 

 
Om te achterhalen of de betrokkenen zich hebben kunnen neerleggen bij de uitspraak is niet enkel het 

resultaat van belang, maar moet geprobeerd worden de gehele ‘gedachtegang’ van de partijen 

(inclusief burgerlijke partijen) te reconstrueren. Of de partijen al dan niet rechtsmiddelen hebben 

aangewend om een uispraak te bestrijden kan een grote indicatie zijn. In dit geval bestond voor de 

partijen niet de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen het arrest van het Hof van Cassatie.218 De 

burgerlijke partijen, de ouders Marchal, Lejeune, Russo en Benaïssa, hadden in eerste instantie ook 

afgezien van de mogelijkheid om verzet aan te tekenen. We kunnen ons de vraag stellen of dit een 

aanwijzing is dat de partijen de uitspraak aanvaardbaar achtten. Dat dit niet het geval is blijkt uit een 

verklaring van de advocaat van de ouders Russo en Lejeune, Victor Hissel, waarin gezegd wordt dat 

de ouders afzagen van de mogelijkheid om verzet aan te tekenen omdat ze ontmoedigd waren219. Van 

                                                 
 
 
218 R DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2003, 1544. 
219 A.M.B., “Ouders toch in verzet tegen spaghetti-arrest”, De Morgen, 13november 1996. 
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Den Wyngaert  suggereerde ook “dat dit er op kon wijzen dat de partijen van mening waren dat het 

arrest ‘doorgestoken kaart’ was en dat de beslissing van het Hof al op voorhand vaststond”.220 

Uiteindelijk hebben de genoemde partijen op 18 november 1996221 toch verzet aangetekend tegen het 

arrest van 14 oktober 1996 omdat ze in de procedure voorafgaand aan het arrest niet waren gehoord. 

Op 11 december 1996 bevestigde het Hof van Cassatie echter zijn arrest. Na afloop van de zitting 

verklaarde vader Russo, erg ontgoocheld te zijn222. Ook Paul Marchal was teleurgesteld maar had ook 

niet meteen een ander resultaat verwacht. Hij was het oneens over de stelling van Cassatie dat de 

burgerlijke partijen geen nieuwe elementen hadden aangebracht in hun verzet223. Hierop beslisten de 

burgerlijke partijen om de zaak ook voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te 

brengen224. Zover is het uiteindelijk nooit gekomen.  

 
 

Geen partij maar toch een belangrijke factor in het geding is het Openbaar Ministerie. Procureur-

generaal Liekendael verklaarde in haar advies dat “een strikte en serene toepassing van de wet de 

enige mogelijkheid was, hoe pijnlijk dit ook was”.225 Het Hof van Cassatie volgde in haar arrest dit 

advies van de procureur-generaal en onttrok de zaak Dutroux en de daarmee samenhangende dossiers 

aan de onderzoeksrechter.226 Naar aanleiding van het verzet van de burgerlijke partijen bracht de 

procureur-generaal een nieuw (mondeling) advies uit. In dat advies benadrukte Liekendael “dat zij 

samen met de leden van het Hof de smart van de getroffen ouders deelt maar dat ze zoekt naar de 

waarheid en de gerechtigheid”. Die zoektocht moet volgens de procureur-generaal “gebeuren in het 

volste respect voor de bestaande rechtsregels. De publieke opinie wil dat Cassatie ‘arresten-van-het-

hart’ velt. Cassatie kan alleen juridische arresten vellen. Het Hof ging zoveel mogelijk in op de vraag 

van de publieke opinie. Daarom bleef het onderzoek in Neufchâteau. Maar Cassatie moet 

ondoordringbaar zijn in de toepassing van de rechtsregels.”227 Bijgevolg vroeg zij het Hof om het 

arrest d.d. 14 oktober 1996 te bevestigen.228 

In welke mate werd het arrest aanvaard door de publieke opinie? 

 

                                                 
 
 
220 C. VAN DEN WYNGAERT, “De naweeën van het spaghetti-arrest”, De Standaard, 21 oktober 1996. 
221 Cass. 11 december 1996,  Arr. Cass. 1996, 1193. 
222 X., “Ouders met Spaghetti-arrest naar Hof van Straatsburg”, Het Belang van Limburg, 12 december 1996. 
223 Ibid. 
224 Ibid. 
225 B. FRYDMAN, “La philosophie de l’arrêt Connerotte”, Journ. Proc. 1997, nr. 324, 10. 
226 Zoals reeds eerder gezegd is het advies mondeling gegeven en moet het gereconstrueerd worden aan de hand 
van krantenartikels. 
227 X., “Cassatie hoort ouders van verdwenen meisjes Mr. Hissel: ‘Cassatie onthoofde óns onderzoek’ 
Liekendael: ‘Spaghetti-arrest bevestigen’ De wet: gewettigde verdenking en wraking”, Gazet van Antwerpen, 5 
december 1996. 
228 Ibid. 
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Dat de arresten van 1996 bij de publiek opinie op veel onbegrip stuitten was de dag na het arrest al 

duidelijk. En nu, 13 jaar later kan deze waarneming niet anders zijn.229 Een massale hoeveelheid 

krantenartikels, een overvloed aan lezersbrieven, en een lawine aan protestacties230 wijzen erop dat de 

bevolking ontstemd was door de verwijzing van de zaak Dutroux naar een andere onderzoeksrechter. 

Fernand Tanghe, die talloze lezersbrieven geordend en geanalyseerd heeft, wijst er op dat de reacties 

van het volk niet homogeen of eenduidig zijn. In geval van protest zijn de motieven vaak 

uiteenlopend, al zijn er enkele standpunten die opvallend aanwezig zijn. Volgens Benoît Frydman  zijn 

er vier kritieken die frequent terugkomen. Ten eerste dat “het Hof van Cassatie zich heeft verschanst 

achter een bekrompen juridische houding en de regels op een mechanische wijze heeft toegepast, ten 

nadele van de principes”. Ten tweede dat “het Hof van Cassatie de procedureregels heeft doen gelden 

ten nadele van de noden van het onderzoek en de eisen van het algemeen belang, voor wie het behoud 

van de onderzoeksrechter beter was”. Ten derde dat “het Hof bovendien de fundamentele en algemene 

principes van een humane justitie heeft miskend”. Ten vierde dat “het Hof uiteindelijk zijn beslissing 

genomen heeft zonder vooraf de families te horen, wat ook getuigt van een minachting naar de 

slachtoffers toe net zoals de politie-instanties en het gerecht hadden gehad van bij het begin van het 

onderzoek”.231 Daarnaast zijn er vanuit de publieke opinie ook stemmen die het arrest van het Hof 

verdedigen. Paul Muys, journalist bij Knack, denkt dat men het recht had om Connerotte te wraken, al 

komt het volgens hem ongelukkig over gezien de voorgeschiedenis en gezien alle andere flaters 

binnen justitie.232 Philip Traest merkte op “dat men vrijwel steeds hetzelfde argument hoorde bij 

diegene die de uitspraak van het Hof van Cassatie bekritiseerden: de ernst van de zaak en de gevoelens 

van medeleven met de slachtoffers van de misdrijven die onderzocht worden zouden het in de concrete 

zaak wenselijk gemaakt hebben voor één keer het recht niet toe te passen zoals het volgens het 

wetboek zou moeten”.233 Ook uit het relaas van procureur-generaal Liekendael blijkt dat door de 

                                                 
 
 
229 De eerste Justitiebarometer leert ons dat in 2002 de mensen negatief antwoorden op de vraag of ‘de meeste 
rechterlijke beslissingen rechtvaardig zijn’. Een meerderheid van de respondenten is het hier niet mee eens: 
24,9% gaat ‘niet akkoord’ en 17% ‘eerder niet akkoord’. Slechts 24,2% van de bevraagden zegt ‘akkoord’ te 
gaan en 27,5% ‘eerder akkoord’. (6,4% heeft ‘geen mening’), zie voor deze bevindingen S. PARMENTIER, G. 
VERVAEKE, J. GOETHALS e.a., Justitie doorgelicht: de resultaten van de eerste ‘Belgische Justitiebarometer’, 
Gent, Academia Press, 2004, 57-58. 
 
230 Er waren protestacties in fabrieken en scholen. Bv. Onder de arbeiders van Volkswagen-Vorst, zie F. 
TANGHE, Het spaghetti-arrest: recht en democratie, Antwerpen, Hadewijch, 1997, 103 ev. 
231 B. FRYDMAN, “La philosophie de l’arrêt Connerotte”, Journ. Proc. 1997, nr. 324, 10. 
232 X., “De kroonraad: malaise, interview met Paul MUYS”, Knack, 23 oktober 1996.  
233 Philip Traest wijst er tevens op dat onderzoek in de zaak Dutroux het resultaat is van groepswerk. Traest is de 
mening toegedaan dat indien dit besef in hogere mate bij de bevolking zou hebben geleefd het arrest van het Hof 
van Cassatie zeker beter aanvaard zou zijn, in P. TRAEST, “De naweeën van het Spaghetti-arrest van 14 oktober 
1996”, Panopticon 1997, 75-77. 
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bevolking verwacht werd dat de rechters ‘met het hart’ zouden oordelen.234 Uit deze publieke 

verontwaardiging mag men volgens Traest niet afleiden dat de bevolking de onpartijdigheid van de 

rechter een overbodig beginsel zou vinden.235 Overigens bestond er ook bij de publieke opinie een 

ruime mate van overeenstemming over het feit dat onderzoeksrechter Connerotte zich op de betrokken 

benefietavond beter niet had getoond.236 In het Studentenblad Veto237 werd gepeild naar de opinie van 

de universiteitsstudenten (Leuven), 80% van hen vond de uitspraak van het Hof van Cassatie 

gerechtvaardigd.  

 
In welke mate werd het arrest aanvaard door de deskundigen? 

 
Bij een eerste lectuur lijkt het dat we onder de juristen een genuanceerder discours aantreffen. 

Bovendien zijn de argumenten die naar voor gebracht worden, pro of contra het arrest, vaak meer 

‘juridisch gemotiveerd’ en minder ‘emotioneel’. Wat volt is een korte schets van enkele standpunten. 

Philip Traest kan zich vinden in de arresten van 14 oktober 1996 en vindt dat “rechtsregels geen 

verschillende toepassing dienen te krijgen naargelang van de ernst van de zaak. De onpartijdigheid van 

de rechter is een fundamentele waarborg voor de rechtsonderhorige en die waarborg moet 

gegarandeerd zijn op eenieder moment in gelijk welke zaak”. Het spaghetti-arrest is volgens hem dan 

ook niet aan te vechten omdat volgens hem de vigerende bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek en 

het Wetboek van Strafvordering op een correcte wijze zijn toegepast.238 Volgens Marcel Storme is 

rechtspreken “het trachten te verzoenen van hart en verstand”. Het Hof van Cassatie heeft daar volgens 

hem een poging toe gedaan, maar deze was gezien de schrijnende en gruwelijke context van tevoren 

tot mislukken gedoemd.239 In een noot bij de arresten van 14 oktober en 11 december 1996 leggen 

Uyttendaele en Witmeur uit waarom ze achter de beslissing van het Hof van Cassatie staan. De 

essentie van de democratie ligt er volgens hen in “op uitzonderlijke situaties de gewone 

procedureregels toe te passen. Wanneer een democratie werkt met procedures op maat, in naam van de 

uitzondering, die ontsnappen aan het gemeen recht dan riskeert zij zichzelf te verliezen. Niks is 

gevaarlijker dan rechters hun beslissingen te laten vellen zonder de grenzen van de vooraf opgestelde 

regels.” Volgens hen “had het hof van Cassatie dus in dit geval, net zoals in een ander geval,  geen 

                                                 
 
 
234 X., “Verzet van ouders tegen Spaghetti-arrest in Cassatie behandeld, arrest heeft onderzoek naar vermoorde 
meisjes onthoofd”, Het Belang van Limburg, 5 december 1996. 
235 In een opiniepeiling van de krant De Standaard  antwoordden 955 bezoekers van de website op de vraag ‘Wat 
is uw grootste ergernis over de Belgische justitie?’ Voor 37,4 procent is dat de gerechtelijke achterstand. 
Opvallend is dat voor een vijfde van de mensen die antwoorden, partijdige rechters het grootste pijnpunt is, zie 
X., “De grootste ergernis”, De Standaard, maandag 19 november 2007 
236 P. TRAEST, “De naweeën van het Spaghetti-arrest van 14 oktober 1996”, Panopticon 1997, 75-77 
237 Zie het Studentenblad Veto van 25 november 1996. 
238 P. TRAEST, “De naweeën van het Spaghetti-arrest van 14 oktober 1996”, Panopticon 1997, 75-77. 
239 STORME, M.E, “Hof van cassatie, de mond maar niet de geest van de wet”, De Standaard, 16 oktober 1996. 
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teken van bijzondere creativiteit aan de dag hoeven te leggen. De verwijzing van de zaak leek zich op 

te dringen en de oplossing geboden door het Hof van Cassatie, om de zaak naar een andere rechter in 

hetzelfde arrondissement te verwijzen, heeft er voor gezorgd dat de families van de slachtoffers 

gerustgesteld werden. De voortzetting van het onderzoek heeft vervolgens aangetoond, in een erg 

giftig klimaat, dat er in België meer dan één integere rechter bestaat.” 240
 Guy Rommel is als zo velen 

van mening dat het Hof van Cassatie de juiste beslissing heeft genomen maar betreurt de karige 

motivering die het hieraan heeft gegeven241. Jef Vermassen verklaart aan de vooravond van het arrest 

begrip te hebben voor het medeleven dat de onderzoeksrechter heeft geuit door zijn aanwezigheid op 

het benefiet maar is toch van mening dat noch voor deze zaak, noch voor een andere, een uitzondering 

op het neutraliteitsbeginsel gemaakt mag worden.242 Ook volgens Jean Marc Piret is er juridisch niets 

aan de hand met het arrest. Hij vindt dat het in overeenstemming is met de letter van de wet en nauw 

aansluit met de overige jurisprudentie van het Hof. Toch heeft het Hof volgens hem verkeerd 

gehandeld door een in zijn ogen ‘verouderde wet’ zo strikt toe te passen.243 Dirk De Bruyn is één van 

de juristen die het aandurft zelf een voorstel te doen dat aan de vraag voor ‘een creatieve oplossing’ 

beantwoordt. Hij poneert de mogelijkheid voor het Hof van Cassatie om gebruik te maken van de 

dubbele hoedanigheid die een onderzoeksrechter geniet. Zo had volgens hem  het Hof kunnen 

oordelen dat Connerotte op de bewuste avond niet optrad als rechter maar als officier van gerechtelijke 

politie en dat hij in deze laatste hoedanigheid niet onpartijdig hoefde te zijn. Bijgevolg had de 

onderzoeksrechter zonder juridische gevolgen de dankbetuigingen kunnen aanvaarden voor het werk 

dat hij in deze hoedanigheid had verricht.244 Chris Van Den Wyngaert ziet heil in een ander alternatief: 

“het Hof moet niet nagaan welke subjectieve indruk Dutroux heeft maar op objectieve wijze nagaan of 

Connerotte werkelijk partijdig is. Dit ligt bovendien in de lijn van het EHRM dat van een toets aan de 

‘schijn van partijdigheid’ geëvolueerd is naar een meer objectieve toets.245 

 

                                                 
 
 
240De oorspronkelijke tekst luidt als volgt: “L’essence de la démocratie est d’appliquer aux situations 
exceptionnelles des procédures ordinaires. Quand une démocratie taille sur mesure, au nom de l’exception, des 
procédures qui échappent au droit commun, elle risque de se perdre. 
   Rien ne pourrait être plus dangereux que de laisser les juges rendre leurs décisions sans les garde-fous des 
règles préétablies. Selon nous, la Cour de cassation ne devait donc pas faire preuve, dans cette affaire comme 
dans n’importe quelle autre, d’une créativité particulière. Le dessaisissement du juge   Connerotte semblait 
s’imposer et la solution ordonnée par la Cour que la cause soit renvoyée à un juge d’instruction du même 
arrondissement a permis de rassurer les familles des victimes. La poursuite de l’enquête a, par ailleurs, permis de 
montrer, dans le climat délétère, qu’il n’existait pas qu’un seul juge intègre en Belgique”, M. UYTTENDALE en R. 
WITMEUR, ”L’impossible doute”, (noot onder Cass. 14 oktober 1996) , JLMB 1997, 175 ev. 
241 G. ROMMEL, Van Neufchâteau naar Canossa, Academia, Press, Gent, 1998, 66-79. 
 
242 J. VERMASSEN, “Spelregels en krijtlijnen”, De Standaard, 13 oktober 1996. 
243 J.M. PIRET, “De fatale kloof tussen legaliteit en legitimiteit”, De Morgen, 5 november 1996. 
244 D. DE BRUYN, “Feiten en wat ze kunnen betekenen”, De Morgen, 14 oktober 1996. 
245 C. VAN DEN WYNGAERT, “Wet is niet zo hard als Liekendael zegt”, De Standaard, 14 oktober 1996. 
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Ook sommige buitenlandse waarnemers twijfelden niet aan de wijsheid van het Hof. Zo zei J. Leijten, 

voormalig advocaat-generaal bij de Hoge Raad, het opperste gerechtshof in Nederland: “Ik had voor 

de beslissing van het Hof van Cassatie al de mening dat Connerotte moest worden afgezet. (...) 

Connerotte heeft niks onbehoorlijks gedaan, maar voor de buitenwereld heeft hij zich te zeer 

verbonden met belanghebbenden: de slachtoffers en hun nabestaanden. Je moet als rechter nu eenmaal 

heel afstandelijk doen. Naar mijn vaste overtuiging getuigt deze beslissing, waarbij het Hof ingaat 

tegen de publieke opinie, van zuiverheid. In het recht worden dagelijks pijnlijke beslissingen 

genomen, dit is er een van.”246 Fernand. Tanghe stelt dan weer “dat het spaghetti-arrest een toonbeeld 

is van anti-democratische rechtspraak en dat het een perfecte illustratie is van onrechtvaardige 

rechtspraak”. Hij vindt dat het Hof van Cassatie rekening had moeten houden met de stem van de 

publieke opinie (lezersbrieven, editorialen, artikelen, petities, standpunten van eminente jusristen) en 

dat het gehoor had moeten geven aan de vragen en argumenten die vanuit de samenleving rezen, ze 

desgevallend had moeten weerleggen, gezien de uitzonderlijke situatie.247 Hij merkt bovendien op “dat 

er een contrast is tussen opnies na het arrest van de ‘universitaire rechtsmilieus’ en de ‘wereld van de 

praktijkjuristen’: de eerste onderscheidde zich door kritische openheid, de tweede door een defensieve 

korpsreflex”.248 Walter Van Gerven wijst er op dat de door het Hof van Cassatie aangehouden 

oplossing er één van meerdere mogelijke is,249 die mening zijn onder andere ook Matthias Storme en 

Jan Ghysels toegedaan250. Bovendien voegen zij daar als kritiek aan toe dat het Hof niet gespecificeerd 

heeft wat de doorslag heeft gegeven voor haar uiteindelijke keuze.251 Volgens Van Gerven zou het 

arrest veel beter onthaald geweest zijn (en mag ik hier aan toevoegen als billijker gepercipieerd 

worden?) indien het Hof in eenvoudige, duidelijke taal uitgelegd had welke de mogelijkheden waren, 

welke argumenten, juridische en andere, voor of tegen elk van deze mogelijkheden konden worden 

aangevoerd en waarom het Hof uiteindelijk gekozen heeft voor deze, eerder dan voor gene, 

oplossing.252 

 

De kritiek dat het Hof van Cassatie zich heeft verschanst achter een bekrompen juridische houding en 

de regels op een mechanische wijze heeft toegepast, ten nadele van de principes is volgens Benoît 

Frydman onjuist. Volgens hem is het spaghetti-arrest “een principearrest waarin het Hof de taak van 

                                                 
 
 
246 X., “De Ardennenjager van Neufchâteau” , De Tijd, 19 oktober 1996. 
247 F. TANGHE, Het spaghetti-arrest: recht en democratie, Antwerpen, Hadewijch, 1997, 152. 
248 F. TANGHE, Het spaghetti-arrest: recht en democratie, Antwerpen, Hadewijch, 1997, 29. 
249 W. VAN GERVEN, “Creatieve rechtspraak?”, R.W. 1997-1998, nr. 7,  215; W. VAN GERVEN, “Een inaugurale 
rede tot afscheid”, Jura Falconis 1999-2000, nr. 4, 472. 
250 J. GHYSELS, “Rechtscreativiteit of toepassing van de wet?”, A.J.T.-dossier 1996-97, Gent, Mys en Breesc,h 
dossier nr. 4, 43-52. 
251 W. VAN GERVEN, “Creatieve rechtspraak?”, R.W. 1997-1998, nr. 7, 219. 
252 W. VAN GERVEN, “Creatieve rechtspraak?”, R.W. 1997-1998, nr. 7, 219. 
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de onderzoeksrechter definieert, niet op basis van technische wetsbepalingen maar aan de hand van de 

fundamentele beginselen van de rechtstaat. Het hof baseert zich op de algemene rechtsbeginselen van 

het recht om de draagwijdte van de wetsbepalingen toe te lichten”. Na het lezen van het arrest stelt hij 

vast dat het beeld van het Hof van cassatie als zijnde ‘bouche de la loi’ dus niet juist is.253 Erg 

interessant is hoe Frydman de theorie van Ronald Dworkin toepast op het spaghetti-arrest. Volgens 

Dworkin is het “in eerste instantie niet de taak van de rechter om het algemeen belang te behartigen. 

De rechter moet er over waken dat de rechten van eenieder, die door de staat en de vigerende 

wetsbepalingen zijn bepaald, gerespecteerd worden.” Voor Dworkin zijn rechten ‘troeven’ “die de 

rechtsonderhorigen op onherroepelijke en succesvolle wijze kunnen tegenwerpen tegen de eisen van 

de publieke opinie,  het algemeen of het individuele belang”. Deze theorie van ‘rechten als troeven’ 

verzet zich tegen de utilitaristische visie van het recht die het algemeen belang als maatstaf hanteert. 

Wanneer Frydman deze theorie concreet toepast op het spaghetti-arrest komt hij tot de bevinding “dat 

het concept van ‘rechten als troeven’ aan het Hof oplegt om de rechten van Dutroux en Nihoul te 

respecteren door de zaak te verwijzen naar een andere onderzoeksrechter, zonder dat er de 

mogelijkheid is om de wens van de publieke opinie in overweging te nemen of om het recht van de 

verdachte op een onpartijdige onderzoeksrechter af te wegen tegenover de belangen van de 

maatschappij bij de voortzetting van het onderzoek”.254 

 
In welke mate werd het arrest aanvaard door de politici? 

 

Opvallend is dat de politieke wereld vooral zijn stem liet horen voor de uitspraak van het arrest. Op 

dat moment riep de toenmalige Eerste Minister Jean-Luc Dehaene de procureur-generaal van het Hof 

van Cassatie op om “inventiviteit aan de dag te leggen”. De Eerste Minister werd in zijn oproep voor 

‘creatieve rechtspraak’255 gesteund door PS-vice-premier Elio di Rupo en CVP-partijvoorzitter Marc 

van Peel.256 Deze politici gaven hier duidelijk mee te kennen  verlangens naar een bepaalde richting 

van het arrest te hebben. Waarschijnlijk voelden zij de publieke onrust aan en wilden zij de lawine van 

kritiek die zou volgen ten allen koste vermijden. Hun suggestie werd echter lauw onthaald. 

Verschillende juristen,257 journalisten258 en politici259 bestempelden deze oproep aan het  hoogste 

                                                 
 
 
253 B. FRYDMAN, “La philosophie de l’arrêt Connerotte”, Journ. Proc. 1997, nr. 324, 11. 
254 B. FRYDMAN, “La philosophie de l’arrêt Connerotte”, Journ. Proc. 1997, nr. 324, 12. 
255 Voor een bespreking van wat onder ‘Creatieve rechtspraak’ begrepen dient te worden zie W. VAN GERVEN, 
“Creatieve rechtspraak?”, R.W. 1997-1998, nr. 7, 209-223. 
256 X., “Politici wijzen op verantwoordelijkheid van Hof van Cassatie in zaak-Dutroux”, De Tijd, 11 oktober 
1996. 
257 W. VAN GERVEN,  “Creatieve rechtspraak?”, R.W. 1997-1998, nr. 7, 209. 
258 In een artikel in De Tijd wijst de journalist er op dat het niet aan de politiek is om de rechterlijke macht op te 
roepen tot creativiteit, dit zou indruisen tegen het grondwettelijk principe van de scheiding der machten, uit P. 
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rechtscollege als ‘merkwaardig’ en zelfs ‘ongehoord’. Dit is misschien de reden, samen met het besef 

dat het principe van de scheiding der machten in het gevaar zou kunnen komen, dat vele politici zich 

na de uitspraak terughoudend opstelden260. Volgens Marcel Storme deed de politieke wereld 

(onterecht) alsof er een andere mogelijkheid bestond door te verklaren dat ze zich “zou neerleggen bij 

het arrest”.261 Uiteindelijk zullen we toch tot de conclusie komen dat de politieke wereld het arrest 

aanvaard heeft. 

 

Afdeling 3: alternatieve paden 

Na deze toets van het arrest aan de billijkheid lijkt het mij zinvol om ook na te gaan of het Hof andere 

paden had kunnen bewandelen en of deze zouden geleid hebben tot een meer billijke uitspraak. Ik zal 

dit doen aan de hand van eigen bedenkingen en aan hand van de vele voorstellen die juristen zowel 

voor als na de arresten van 14 oktober en 11december hebben gedaan.  

 

De eerste, mijn inziens de meest evidente, mogelijkheid voor het Hof van Cassatie was om de 

vordering tot onttrekking van Dutroux en Nihoul onontvankelijk te verklaren. Zoals in het hoofdstuk 

over de procedure uiteengezet is geworden werd in casu de onttrekking van de zaak aan de rechter 

gevraagd terwijl men de verwijzing bedoelde maar eigenlijk de wraking had moeten vragen. Bijgevolg 

had de vordering van Dutroux en Nihoul dus als onontvankelijk moeten worden afgewezen. Zou een 

arrest dat de vordering onontvankelijk verklaard had billijker geweest zijn? Gezien het onontvankelijk 

verklaren het enige juridisch correcte gevolg is dat aan de vordering kon gegeven worden denk ik dat 

dit ook een zeer billijk gevolg geweest zou zijn. Bovendien zou onderzoeksrechter Connerotte het 

onderzoek verder gezet hebben en zou van publieke verontwaardiging geen sprake geweest zijn. 

 

Mark Van Hoecke stelt dat “ook het beginsel van de onpartijdigheid van de rechter tegenover andere 

beginselen en belangen dient te worden afgewogen. Dit is echter maar zo in de veronderstelling dat 

                                                                                                                                                         
 
 
DE GRAAF “Connerotte heeft geblunderd”, De Tijd, 19 oktober 1996; In een artikel in Knack vraagt de journalist 
zich af “of het zo een verstandige zet was om uit politieke hoek met pleidooien voor menselijkheid, 
vindingrijkheid en clementie naar de volksgunst te dingen. Iedereen die de zaak dutroux van ver of dichtbij 
volgt, heeft stilaan wee van de stoet politieke benoemingen in de magistratuur die de afgelopen decennia 
voorbijtrok, van de politieke inertie als het erop aankwam de gerechtelijke wereld met al haar tribale twisten en 
uitwassen te hervormen”, uit J. GROBBEN, “Recht met scherven”, Knack, 16 oktober 1996. 
259 Jacques Simonet (PRL) stelt in De Morgen van  14 november 1996dat politici niet moeten ingaan tegen de 
scheiding der machten door het gerecht raad te geven. 
260 Zou het toeval zijn dat de rede van procureur-generaal Liekendael op de openingszitting van het Hof van 
Cassatie op 1 september 1997 over dit onderwerp handelde? E. LIEKENDAEL, De scheiding van de machten 

aan de vooravond van het derde millennium, Brussel, Belgisch staatsblad, 1997, 42 p.  
261 STORME, M.E, “Hof van cassatie, de mond maar niet de geest van de wet”, De Standaard, 16 oktober 1996. 
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men zou aannemen dat het begrip partijdigheid geïnterpreteerd kan worden zoals het Hof van Cassatie 

het deed en dat men zou aannemen dat de gegeven elementen in de regel  kunnen volstaan voor de 

wraking van een rechter”. In casu was dit volgens Van Hoecke “opportuun geweest aangezien de 

nadelen van de toepassing van het beginsel merkelijk groter zijn dan de (loutere theoretische) belangen 

die door de concrete toepassing gevrijwaard worden”.262 Een belangenafweging zou ter zake inderdaad 

zinvol zijn geweest. Uiteindelijk waren de omstandigheden uitzonderlijk en van die aard dat ook de 

belangen van het onderzoek en van de slachtoffers in de schaal hadden moeten worden geworpen. Het 

Hof van Cassatie had zelfs niet hoeven te motiveren aan de hand van ‘uitzonderlijke omstandigheden’, 

zij heeft immers een appreciatiebevoegdheid wat het begrip ‘gewettigde verdenking’ betreft. In 

eerdere arresten wees het Hof het verzoek  tot verwijzing van een onderzoeksrechter naar een andere 

op grond van gewettigde verdenking af met als enige verklaring dat “uit de door eiser uiteengezette 

gegevens niet kan worden afgeleid dat de met het onderzoek belaste magistraat niet in staat zou zijn de 

zaak met de vereiste onafhankelijkheid en onpartijdigheid te behandelen of dat ter attentie van de eiser 

of bij de publieke opinie gewettigde twijfel zou kunnen rijzen aan zijn geschiktheid om de zaak op die 

wijze te behandelen.”263 Tot slot heeft het Hof door het begrip ‘schijn van partijdigheid’ te hanteren, 

waar dit niet noodzakelijk was, de mogelijkheid om de onpartijdigheid van de onderzoeksrechter aan 

te tonen aan de hand van objectieve elementen uitgesloten. Wanneer de schijn van partijdigheid 

volstaat is een onderzoek naar de feiten immers overbodig. 

 

Één van de meest ingrijpende alternatieven voor de billijkheid was de mogelijkheid voor het Hof van 

Cassatie om de procedure tegensprekelijk te maken. Het Hof had namelijk, krachtens de artikelen 545 

en 546 van het wetboek van strafvordering, de keuze tussen twee procedures. Enerzijds kon het Hof 

het verzoekschrift en de bijgevoegde stukken overmaken aan alle partijen, met het oog op een 

tegensprekelijke procesgang. Anderzijds kon het voor de snelste weg kiezen, de onmiddellijke 

beslissing en betekening van het arrest.264 Procureur-generaal Liekendael adviseerde om “geen tijd te 

verliezen door naar de argumenten van de ouders van het slachtoffer te luisteren”. Ze stelde dat de 

tegensprekelijke procedure nooit eerder toegepast werd en dat het nu het moment niet was om daarmee 

te beginnen. Het voordeel van een tegensprekelijke procedure was geweest dat men de kans had 

gekregen om op te werpen dat de VZW Marc en Corrine geen burgerlijke partij kon zijn. Van Den 

Wyngaert poneerde “dat men vanuit een zuiver legalistisch perspectief kan zeggen dat Connerotte 

                                                 
 
 
262 M. VAN HOECKE, “Het Spaghetti-arrest”, R&R 1997, 94; Ook professor Van Gerven ziet naast de noodzaak 
om de rechten van verdediging onverkort te handhaven de noodzaak om ook de directe en indirecte slachtoffers 
hun rechten in de schaal te werpen, zie W. VAN GERVEN, “Creatieve rechtspraak?”, R.W. 1997-1998, nr. 7, 220. 
263 Cass. 23 november 1994, A.J.T. 1994-95, 415; Cass. 21 april 1993, Arr. Cass. 1993, 387. 
264 MOTTARD, J., “Un arret qui était dans l’air du temps”, Journ. Proc. 1996,  nr. 313, 9. 
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inderdaad een geschenk heeft ontvangen van de burgerlijke partij”. Toch schijnt volgens haar 

algemeen aanvaard dat deze burgerlijke partijstelling onontvankelijk is omdat VZW’s zich (behoudens 

enkele uitzonderingen in de wet) niet burgerlijke partij kunnen stellen.265 Zij gaat zelfs nog een stapje 

verder en stelt dat zelfs in een niet-tegensprekelijke procedure het Hof had kunnen oordelen dat er 

geen schending was van het betrokken artikel 828§10 Ger.W: “Indien het Hof de wet teleologisch had 

geïnterpreteerd, dat wil zeggen uitgaande van de doelstellingen van de wetsbepalingen, had het kunnen 

oordelen dat er geen schending van het betrokken artikel 828§10 Ger.W. was omdat de burgerlijke 

partijstelling van Marc en Corinne uiteindelijk toch onontvankelijk is en er dus strikt genomen geen 

geschenk van de burgerlijke partij is. Een dergelijke teleologische interpretatie had het Hof van 

Cassatie veel meer op de lijn gezet van het Europees Hof van de Rechten van de Mens, dat al sedert 

het arrest Artico266 de doctrine van het ‘effet utile’ toepast”.267 Frydman gaat nog verder en stelt “dat 

het Hof de burgerlijke partijen zelfs had ‘moeten’ horen. De fundamentele principes van het recht, 

waar het arrest naar verwijst, en die de onttrekking van de zaak aan de onderzoeksrechter sterker 

afdwingen dan de gewone wettelijke bepalingen houden ook het recht in voor de slachtoffers om 

gehoord te worden. Het is een taak van de rechter bij het vergaren van de informatie om te tegenpartij 

te horen (audi alteram partem). Het principe van een tegensprekelijk procedure en een onpartijdige 

rechter maken deel uit van een zelfde geheel (een eerlijke procesvoering268) en hebben hetzelfde doel: 

dat de rechter in zijn arrest oordeelt op basis van het beste argument en dat hij het ‘goede antwoord’ 

vindt. Om dat te kunnen doen met hij zijn oor te luisteren leggen bij alle partijen en dus aan allen 

toegang geven tot de rechtszaal. (…) Het hof had dus logischerwijze zelf de principes moeten volgen 

zoals zij dit ook verwachtte van de onderzoeksrechter en de argumentatie van partijen met betrekking 

tot de verwijzing moeten aanhoren alvorens te beslechten. Volgens specialisten in het procesrecht had 

het Hof daar ex artikel 546 wetboek van Strafvordering de mogelijkheid toe”.269 

                                                 
 
 
265 Zie in verband met de ontvankelijkheid van een burgerlijke ook R. VERSTRAETEN, “De ontvankelijkheid 
van de burgerlijke-partijstelling en de beoordeling ervan in de onderzoeksfase”, R.W. 1994-95, 777-781 en D. 
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266 EHRM, Artico v. Italië, 1980. 
267 VAN DEN WYNGAERT, C., “De naweeën van het Spaghetti-arrest van 14 oktober 1996”, Panopticon 1997, 73. 
268 Dit maakt geen deel uit van het citaat maar werd ingevoegd. 
269 De originele tekst in het Frans luidt als volgt: “Les principes fondamentaux de procédure qui imposaient, aux 
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juge impartial mais encore un juge informé. Ce devoir d’information fait obligation au juge “d’entendre l’autre 
partie” (audi alteram partem). Le principe du contradictoire er le principe d’impartialité participent d’un même 
ensemble et tendent au même but: que le juge fasse droit dans son jugement au meilleur argument et trouve ainsi 
la “bonne réponse”. (…) La Cour de cassation aurait donc dû suivre pour elle-même la logique des principes 
qu’elle a mis en avant pour Connerotte, en entendant l’argumentation des parties civiles opposées au 
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Een ander haalbaar alternatief voor het huidige arrest had ook het eenvoudige feit kunnen zijn dat het 

Hof van Cassatie haar arrest uitgebreider gemotiveerd zou hebben. Zonder inhoudelijk iets te wijzigen, 

zonder de uitkomst van het arrest aan te passen maar met een woordje meer uitleg zou het arrest 

mogelijk op meer begrip bij de partijen en de bevolking hebben kunnen rekenen270. Van Gerven wijst 

er terecht op dat we uit het arrest enkel vernemen waarom het Hof voor de onttrekking van het dossier 

aan de onderzoeksrechter en de verwijzing naar een andere rechter binnen hetzelfde arrondissement 

heeft gekozen maar dat we niks vernemen omtrent de redenen waarom het Hof niet heeft gekozen voor 

de oplossing waarbij er geen onttrekking noch verwijzing plaatsvindt.271 Dat de burgerlijke partijen 

effectief van mening waren dat de motivering van het Hof van Cassatie niet volstond blijkt ook uit het 

arrest d.d. 11 december 1996. In dit arrest worden de middelen van de verzetdoende burgerlijke 

partijen hernomen en blijkt dat zij van mening zijn dat het Hof zijn beslissing om de zaak aan de 

rechter Jean-Marc Connerotte te onttrekken niet naar recht heeft verantwoord. Zij verklaren in hun 

verzoekschrift middelen aan te brengen waarin zij de intense malaise die volgens hen niet enkel bij de 

publieke opinie, maar tevens bij eminente specialisten leeft, in een juridische redenering pogen om te 

zetten. Vervolgens vragen zij zich af of “de wet niet moet worden vermoed rechtvaardig, billijk en 

redelijk te zijn, en of het niet de opdracht is van de rechtsgeleerde te trachten haar, met inachtneming 

van de tekst ervan, als zodanig uit te leggen, in een geest van bescheidenheid maar ook van 

vastberadenheid?”272 Bij dit alles dient echter wel een belangrijke kanttekening gemaakt te worden, 

namelijk dat er een onderscheid is tussen uitgebreider motiveren en een duidelijker taalgebruik. Daar 

waar Van Gerven om transparantie vraagt doelt hij, net zoals de burgerlijke partijen op een 

uitgebreidere, meer volledige en bijgevolg meer transparante uiteenzetting van de beweegredenen. Dat 

het tweede, een onduidelijk taalgebruik, in mindere mate problematisch is, kan afgeleid worden uit de 

eerste Belgische justitiebarometer waaruit blijkt dat slechts een minderheid van de Belgen van mening 

is dat de juridische taal onvoldoende duidelijk is.273  

                                                                                                                                                         
 
 
dessaisissement avant de trancher.” B. FRYDMAN, “La philosophie de l’arrêt Connerotte”, Journ. Proc. 1997, nr. 
324, 14. 
270 Onlangs heeft het EHRM België veroordeeld  wegens schending van artikel 6.1 EVRM dat het recht op een 
eerlijk proces waarborgt door de gebrekkige motivering van een arrest van het Hof van Asissen. Opmerkelijk is 
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271 W. VAN GERVEN, “Creatieve rechtspraak?”, R.W. 1997-1998, nr. 7, 219. 
272 Cass. 11 december 1996,  Arr. Cass. 1996, 1193. 
273 Met betrekking tot het juridische taalgebruik werd de volgende stelling voorgelegd: ‘de juridische taal is 
voldoende duidelijk’. Een grote meerderheid van de respondenten is het hier niet mee eens: 50% gaat ‘niet 
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GOETHALS e.a., Justitie doorgelicht: de resultaten van de eerste ‘Belgische Justitiebarometer’, Gent, Academia 
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DEEL 3: CONCLUSIE 

In deze masterproef hebben we getracht te onderzoeken hoe billijk het arrest van 14 oktober 1996 van 

het Hof van Cassatie werkelijk was. Aan de hand van de uitgewerkte methode werd eerst nagegaan of 

het Hof correct is omgegaan met de feiten en het recht en in welke mate emotionele factoren in het 

arrest naar voor komen. Vervolgens werd de maatschappelijke aanvaardbaarheid geschetst door ook de 

visie van de partijen, de juridische , de politieke en de publieke opinie te bespreken. Dankzij het 

billijkheidschema kon ik het arrest op een goed gestructureerde manier bespreken en konden alle 

argumenten die een effect op de billijkheid hadden aan bod komen.  Om de bevindingen die hieruit 

voort kwamen te transponeren naar de billijkheidschaal ontbrak het mij echter aan methodologische 

kennis. Het moge duidelijk wezen dat de inherente waarde van deze schaal toch groot is wanneer men 

de voorgestelde procedures volgt en bijkomend de juiste statistische methodes hanteert om zo de 

schaal te gebruiken voor wat ze bedoeld is: een ‘eyecatcher’, een visueel hulpmiddel om de 

gehanteerde begrippen voor te stellen. Aan de hand van de bespreking van de alternatieven paden 

hebben we juridisch kunnen aantonen dat er voor het Hof van Cassatie wel degelijk alternatieven 

waren en dat er niet maar één enkele mogelijkheid was zoals procureur-generaal Liekendael beweerde. 
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