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Hof van Cassatie van België

Arrest

Nr. P.11.0855.N
I
DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT,
eiser,
tegen
1. A. F. C. V. G.,
beklaagde,
2. TER DIJK vzw, in vereffening, met zetel te 8300 Knokke-Heist, ZeedijkKnokke 659,
beklaagde,
verweerders.
II
L. L.,
burgerlijke partij,
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eiser,
tegen
1. A. F. C. V. G., voormeld,
beklaagde,
2. TER DIJK vzw, voormeld,
beklaagde,
verweerders.

I.

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent,
correctionele kamer, van 28 maart 2011.
De eiser I voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
De eiser II voert geen middel aan.
Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II.

BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
1.

Het middel voert schending aan van de artikelen 25 en 150 Grondwet: een

meningsuiting via het internet is geen vorm van meningsuiting door middel van
gedrukte geschriften en geniet bijgevolg niet van de bescherming van voormelde
grondwettelijke bepalingen; het arrest oordeelt aldus ten onrechte dat de
verspreiding van een strafbare meningsuiting via het internet behoort tot de
exclusieve bevoegdheid van het hof van assisen.
2.

Het middel dat ervan uitgaat dat enkel vermenigvuldiging en verspreiding

van een strafbare meningsuiting door gedrukte geschriften een drukpersmisdrijf
kan opleveren, faalt naar recht.

6 MAART 2012

P.11.0855.N/3

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
3.

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser II in de kosten van zijn cassatieberoep.
Laat de overige kosten ten laste van de Staat.
Bepaalt de kosten in het geheel op 69,80 euro waarvan de eiser I 15,68 euro
verschuldigd is en de eiser II 24,12 euro.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer,
samengesteld uit afdelingsvoorzitter Etienne Goethals, als voorzitter, en de
raadsheren Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt, Alain Bloch en Peter Hoet, en op
de openbare rechtszitting van 6 maart 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter
Etienne Goethals, in aanwezigheid van eerste advocaat-generaal Marc De Swaef,
met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.
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