
VONNIS 

nummer: 

datum: 14 december 2015 

De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, AC4 
kamer, rechtdoende in correctionele zaken. heeft het volgende vonnis 
u itgesprokcn: 

Notitie nummer: A N45.99.257-l 0 

in zake van HET OPENBAAR MINISTERIE: 
en \·Vaarbij zich heeft aangesloten als burgerlijke partij : 

DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, vertegenwoordigd door 
haar regering in de persoon van mevrouw Hilde Crevits, 
Vlaams Minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en 
Brussel, waarvan de burelen zijn gevestigd te 1210 Brussel, 
Koning Albert 11-laan 15, Hendrik Consciencegebouw 

voor en namens wie verschijnt mr. J. Vandeuren, advocaat bij de balie te 
Brussel, 

bij akte verleden door onderzoeksrechter lsabella VAN HOEVLANOT te 
Antwerpen, op 24 maart 2010, het onderzoek geopend zijnde ingevolge 
deze aanstelling als burgerlijke partij; 

TEGEN: 

1. 

2. 

met ondernemingsnummer 
en maatschappelijke zetel te 

geooren te 
wonende te --



3. 

geboren te 
wonende te 

BETICHT VAN: 
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De eerste, de tweede en de derde, te en bij samenhang te 

Brussel in het gerechtelijk arrondissement Brussel, op 29 april 201 0 en op 2 
juli 2010. 

Hetzij door de misdaad of het wanbedrijf te hebben uitgevoerd of aan de 
uitvoering rechtstreeks te hebben meegewerkt, hetzij door enige daad tot 
de uitvoering zodanige hulp te hebben verleend dat de misdaad of het 
wanbedrijf zonder zijn bijstand niet had kunnen worden gepleegd; 

bij inbreuk op artikel 25 § 7 van het Decreet van 4 april 2003 betreffende de 
herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, zonder daartoe 
gerechtigd te zijn de graden van bachelor of master met of zonder 
specificatie of doctor (doctor of philosophy met afkorting PhD of dr) 2 of de 
graden en de titels genoemd in § 2, § 3, § 4, § 5 en § 5bis te hebben 
verleend, zoals strafbaar gesteld door hetzelfde artikel, namelijk 

door bij een diploma-uitreiking in het Hotel aan studenten 
een certificaat en diploma te overhandigen op het einde van hun ooleidinfl 
aan het filiaal van I ' 

dat de naam 
droeg conform de oprichtingsakte en dat gevestigd is 

te , waarbij de graad van master werd 
verleend. 



Gezien de stukken van het onderzoek; 
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Gehoord de burgerJjjkc pmiij in haar middelen en besluiten , ontwikkeld 

door meester J. Van Deuren, advocaat en loco voor meester P. 
Vansteenkiste, advocaten bij de balie te Brussel; 

Gehoord het Openbaar Ministerie in zijn vordering; 

Gehoord de beklaagden in hun middelen van verdediging, bijgestaan door 
meester T. Bauwens en meester M. Vandebeek, advocaten bij de balie te 
Brussel; 

• OP STRAFRECHTELIJK VLAK 

Algemeen 

Eerste beklaagde is een Belgisch bedrijf dat o.m. te Antwerpen, privatief 
onderwijs aanbiedt. 

Tweede en derde beklaagde zijn werkzaam, dan wel zouden zij betrokken 
zijn bij de exploitatie, van eerste beklaagde. 

Beklaagden worden vervolgd voor het plegen van inbreuken op de 
bepalingen van de Vlaamse Codex Hoger Onderwijs meer bepaald mi. 11. 75 
par. 6 van de Codex. Dit miikel bepaalt: 

"§ 6. Diegene die zonder daartoe gerechtigd te zijn de graden van 
bachelor of master met of zonder Jpecfflcatie of doctor (doctor of 
philosophy met afkorting PhD ofdt) of de graden en tilels genoemd 
in paragraaf 2, 3 en in artikel IJ. 76 verleent, wordt gestraji mei een 
gevangenisstrafvan 8 dagen lol 3 maanden en met een boete van 125 
tol 500 euro ofslechts met 1 van die strq[fèn." 

Het Openbaar Ministerie en de Vlaamse Gemeenschap , thans burgerlijke 
partij , stellen dat het op basis van voomoemde wetsbepaling strafbaar is om 
diploma' s uit te reiken waarbij de titel bachelor, master of doctor wordt 
verleend, zonder hiertoe gemachtigd te zijn. 

�eklaagden betwisten niet dat aan de studenten van de campus 
111 het Hotel te , dip loma ' s werden uitgereikt waarbij 
de graad van master aan de studenten werd verleend . __ _ __ _ 



-=------
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Bek laagden betwisten wel het strafbaar karakter van deze handelingen. 

Betreffende de ontvankelijkheid van de strafvordering 

In besluiten werpen beklaagden op dat de ingestelde strafvordering, om 
meerdere redenen, onontvankelijk moet worden verklaard. 

1. Betreffende de voorgehouden strijdigheid met de Europese 

Dienstenrichtlijn 

De Europese Dienstenrichtlijn regelt de principiële vrije dienstverlening die 
geldt binnen de Europese Unie. 

Nu het aanbieden van privatief onderwijs een dienst is en het verbod tot 
uitreiken van diploma's met de graden bachelor, master of doctor een 
belemmering voor deze dienstverlening vormt, zou het verbod strijdig zijn 
met de richtlijn en niet toegepast kunnen worden. 

De rechtbank stelt vast dat de artikelen 9 en I 0 van de richtlijn instrumenten 
aanbiedt aan de individuele lidstaten om voornoemde vrijheid van diensten 
in te perken. Samengevat kan gesteld worden dat de lidstaten hierbij het 
algemeen belang dienen na te streven en dat de getroffen maatregelen de 

evenredigheidstaets moeten kunnen doorstaan. 

Een verbod om diploma's uit te reiken waarin de graad van bachelor, master 

of doctor wordt toegekend, is naar het oordeel van de rechtbank 
gerechtvaardigd en noodzakelijk teneinde het algemeen belang te vrijwaren. 
Voornoemde graden hebben immers een directe impact op de openbare 
veiligheid en de volksgezond nll o.m. hl:t bekleden van diverse 
overheiusfuncties of het uitoerenen van geneeskundige beroepen -
rechtstreeks het gevolg is van het verlenen van voornoemde graden. 

Dat dit verbod niet evenred ig zou zijn met het beoogde resultaat, blijkt uit 
ni ets en wordt door beklaagden in besluiten ook niet afdoende aangetoond. 

Enige strijdir,IH�id van de voorliggende wettelijke bepaling met Je Europese 
Dienstenrichtlijn kan dan ook niet worden vastges teld. 

2. Betreffende de voorgehouden strijdigheid met de Richtlijn Oneerlijke 

Handelspraktijken 

Beklaagden stellen verder dat art. 11. 75 par. 6 van de Vlaamse Codex l logcr 
Onderwijs een algemeen verbod instelt om diploma's uit te reiken me de 
graad van bachelor, master of doctor en bijgevolg strijdig zou zijn met de 
bepalingen van de Richtlijn_Qneerlijke l:landelspraktijken. 
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. 1 • • ziJ. stellen dat voornoemde 
Beklaaod-::n venrissen ztch evenwe wanneet - . . d hepali�,=Q, een alg�meen vcrbod instelt . De bepaling va�1gt llllll��rs a�n m�t e 

bewoordingen "Diegene die ::onder daartoe gerechiiWi te zun ... hetoeen 

impliceert dat er van een algemeen verbod geen sprake ts. 

Evenmin weerleggen beklaagden de stelling van de .�urget:lijke r
,
artij

. 
dat 

ook beklaaoden zelf de mogelijkheid hehhen dergelt.Jke dtploma s utt te 

reiken in z;verre zij hiertoe de nodige machtigingen bekomen via een zgn. 

accreditatieprocedure. 

De rechtbank verwijst naar hetgeen voorheen reeds werd gesteld omtrent de 

valabele redenen van de lidstaten, in deze de Vlaamse Gemeenschap, om 

regulerend op te treden bij het verlenen van diploma ' s door 

onderwijsi nstell in gen. 

Een schending van de richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken kan dan ook 
niet worden vastgeste ld . 

Enige noodzaak om hieromtrent een prejudiciële vraag te stellen ts niet 
voorhanden. 

3. Betreffende de schending van de vrijheid van onderwijs 

Beklaagden stellen dat het verbod tot het atleveren van d iploma ' s met de 
graden bachelor, master of doctor een inbreuk vormt op de vrijheid van 
onderwijs zoals bepaald in artikel 14, 3 van het Europees Handvest van 
Grondrechten en art. 24 van de Belgische G rondwet . 

De rechtbank dient wederom te verwijzen naar hetgeen reeds werd gesteld 
omtrent de valabe le redenen die voorhanden zijn om regulerend op te treden 
in het kader van de uitreiking van diploma's door onderwijsinstellingen. 

De rechtbank dient de stelling van de burgerlijke patiij dan ook te 
onderschrijven dat de vrijheid van onderwijs niet absoluut is en dat met het 
oog op de vrijwaring van het algemeen belang bepaalde beperkingen -
waaronder deze betrefrende het uitreiken van diploma's - mogen worden 
opgelegd. 

In dezel fde zin werd reeds geoordeeld door het Grondwettelijk Hof. 

4. Betreffende de voorgehouden schending van het legaliteitsbeginsel 

Beklaagden houden een schending van het legaliteitsbeginsel voor en 
verw ijzen hierbij naar de gevoerde procedures tijdens de ondcrzoeksfasen 
waarbjj diverse malen buitenvervolgingstelling zou zijn gevordera-aoor het 
Open�aar Ministerie en door de Raadkamer te Antwerpen een beschikking 
tot buttenvervolgingstelling werd afgeleverd. 
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Het legaliteitsbeginsel houdt in dat feitelijke handelingen principieel n ie t 

strafbaar zijn tenzij er een wettelijke strafbaarstelling voorhanden is. 

De handelingen waarvoor beklaagden vervolgd worden zijn strafbaar gesteld 
door voornoemde wetsbepaling, meer bepaald art. I!. 75 par. 6 van de Codex 
Hoger Onderwijs. 

De vraag of bepaalde rechtscollcgc's - in het kader van het strafi-echtelijk 
onderzoek- niet ove11uigd zijn van de schuld van beklaagden aan de hen ten 
laste ge legde feiten, impliceert geenszins een schending van het 
Ie gal i teitsbcginsel. 

Ook van enige onduidelijkheid in de Wet kan geen sprake zijn. 

In tegenstelling tot wat beklaagden voorhouden, is de Wet weldegelijk 
duidelijk. Er wordt een verbod ingesteld om - zonder daartoe bevoegd te 
zijn - diploma's uit te reiken waarin de graden van bachelor, master of 
doctor worden verleend. Tevens bepaalt de Wet duidelijk dat het verbod 
deze titels behelst, met of zonder specificatie . Van enige onduidelijkheid kan 
dan ook geen sprake zijn. 

Wanneer vervolgens gesteld wordt dat de titels slechts verleend kunnen 
worden "voor de in het decreet opgenomen opleidingen'' impliceert dit 

evenmin een onduidelijkheid doch in tegendeel een verdere verduidelijking 
voor welke vakgebieden de titels kunnen worden verleend. 

Nu het legaliteitsbeginsel door voormelde wetsbepaling niet wordt 
geschonden, kan ook om die reden geen onontvankelijkbeid van de 
strafvordering worden vastgesteld. 

Beoordeling ten gronde 

De rechtbank stelt vast dat beklaagden ingevolge de 
verwijzingsbeschikking van de Kamer van Inbeschuldigingstelling te 
Antwerpen d.d. 05.01.20 I 5 - vervolgd worden voor het uitreiken van 
diploma's waarin de titel master werd toegekend aan de studenten en dit in 
de periode van 19.10.2006 t/m 02.07.2010. 

Dat er op 02.07.2010 diploma's - waarin de graad van master werd verleend 
- werden uitgereikt aan de studenten van de zgn. 

wordt door beklaagden op zich niet betwist. 

Beklaagden stellen wel dat het uitreiken van deze diploma's evenwel geen 
Vlaamse diploma 's betreffen doch wel Spaanse, dan wel Zwitserse 
diploma's. Hierbij verwijzen beklaagden naar de structuur van hun �-- Ol'ganisatie_waarbij-blijkbaar (met tweede beklaagde als 



Vonnis nr. -; ? (,- L po 7 

·Qe\· _ rd r fungeert als overkoepelende organisatie met lok
d
ate 

_- .m. in B lgi ... '\ed rianel en Spanje- campussen waar de lessen wor en 

\. r trekt. 

In deze werden er door beklaagden in België (Brussel) dip
_
l?ma's u!tgereikt 

aan studenten die les volgden aan de campus. BI.Jge�olg Is
_
art.

_ 
Il. 

75 par. 6 van de Vlaamse Codex Hoger Onder�ijs van toc�assmg
� 

Uit mets 

blijkt dat de uitgereikte cliploma's Zwitserse of Spaanse dtploma s zouden 

ZIJn. 

Tot slot houden beklaagden voor dat het verbod, zoals vervat in att. II. 75 
par. 6, slechts het verlenen van graden betreft die _be_trek_king h�bbe

_
n �p de 

in de Coclex vermelde studierichtingen. Voor stud1enchtmgen d1e met m de 
Codex vermeld worden - meer bepaald in art. 11. 73 - zou er volgens 
beklaagden geen verbod gelden. 

De tekst van art. art. 11. 75 par . 6 van de Vlaamse Codex Hoger Onderwijs 
is evenwel duidelijk en laat geen ruimte voor interpretatie. Het verbod geldt 
immers het uitreiken van diploma 's waarin de titel graad van bachelor of 
master wordt verleend "me/ (?l zonder spec{ficatie" zodat er geenszins 
gesteld kan worden dat het verbod geldt voor een beperkt aantal 
studierichtingen of specificaties . 
De aan beklaagden ten laste gelegde feiten zijn dan ook bewezen. 

Betreftende de betrokkenheid en het aandeel van de individuele 

beklaagden 

Eerste beklaagde IS de lokale entiteit m België die blijkbaar onder de 
vleugels van privatief onderwijs aanbiedt in België. 

Tweede beklaagde 1s aandeelhouder in de Belgische vennootschap 
België. 

Derde beklaagde is de zoon van tweede heklaagde en officieel zaakvoerder 
van België. 

In besluiten houdt tweede beklaagde voor louter aandeelhouder te zijn in de 
v�nnootschap België en in die hoedanigheid niet het voorwerp kan 
mtmaken van enige vervolging. 

Uit �et strafdossier blijkt afdoende dat de rol van tweede beklaagde in de 
werkmg van Belgium en de overkoepelende vennootschappen deze 
van loutere aandeelhouder ver overstijgt. Zo blijkt uit de diverse verhoren 
dat tweede bekl�agde zeer goed �� de hoogte was van de praktische werking 
van d� ve�1��?otschapp��-dat hiJ wordt aangeduid als de�president'2_van 

, dat hiJ persoonhJk diploma's uitreikt aan de studenten en zijn naam, 



voor f gegaaT 

voor ·om . 
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or de titel ··president''. op de uitgereikte diploma's 

Bijgevolg dient tweede beklaagde weldegelijk als mededader te worden 
beschouwd aan de hem ten laste ge legde feiten. 

Op basis van hetgeen voorafgaat besluit de rechtbank dat de aan beklaagden 
ten laste gelegde feiten naar genoegen van recht bewezen zijn. 

Wat de toepassing van a1t. 5 S W betreft - met name de cumulatieve 

veroordeling van natuurlijke personen en rechtspersonen - dienen 
beklaagden gevolgd te worden in hun stelling dat deze cumulatieve 
veroordeling enkel mogelijk is wanneer wordt aangetoond dat de betrokken 
misdrijven wetens en wi !lens werden gepleegd . 

In deze werd door de burgerlijke partij strafklacht neergelegd op 
24.10.2010. Uit niets blijkt dat beklaagden voorheen door de burgerlijke 
pariij werden verontrust. In die omstandigheden kan worden aangenomen 
dat beklaagden ter goeder trouw hebben gehandeld, zich niet bewust waren 
dat hun handelingen strafrechtelij k  sanctioneerbaar waren en bijgevolg niet 

wetens en willens hebben gehandeld. De rechtbank aanvaardt dat 
beklaagden ingevolge onachtzaamheid de vigerende strafbepalingen hebben 
overtreden. 

In concreto werden de diploma's uitgereikt door- minstens mits de actieve 
medewerking van - tweede en derde beklaagde zodat een veroordeling in 
hun hoofde zich opdringt. 

Nu niet vaststaat dat de vastgestelde misdrijven willens en \vetens werden 
gepleegd, dient eerste beklaagde te worden vrijgesproken van de haar ten 
laste gelegele fe i ten . 

Strafmaat 

De door beklaagden gestelde handelingen zijn ernstig, in die zin dat zij een 
gerechtvaardigde en noodzakelijke controle van de overheid op de kwaliteit 
van het verstrekte onderwijs en uitgereikte cliploma's onmogelij k maakt. 

Het opleggen van de hierna bepaalde geldboete aan tweede en derde 
?eklaagde is noodzakel ijk om· hen te wijzen op de ernst van de gestelde 
mbreuken en hen ertoe aan te zetten zich in de toekomst te beteren. 



• OP BURGERRECHTEWK VLAK 

De vordering van de Vlaamse Gemeenschap 
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De vordering van de burgerlijke partij strekt ertoe beklaagden te horen 
veroordelen in bct<:!ling van een schadevergoeding van 15.000 EURO en de 
kosten van het geding. 

Naar het oordeel van de rechtbank heeft de burgerlijke partij weldegelijk een 
eigen en gerechtvaardigd belang om zich in deze burgerlijke partij te stellen. 
Het belang van de burgerlijke partij is evenwel niet \\'aardeerbaar, in die zin 
dat dit belang vooral haar oorsprong vindt in het opstatien en opvolgen van 
stra rrechtelijke procedures met het oog op de vrijwaring van het algemeen 
belang. 

Aan de burgerlijke partij dient overeenkomstig een symbolische 

schadevergoeding van 1 EURO te worden toegekend . 

Wel dienen beklaagden veroordeeld te worden tot de kosten van het geding, 
die door de rechtbank in hoofde van de burgerlijke partij wordt vastgesteld 
op de een rechtsplegingsvergoeding van 1.210 EURO. 

OM DEZE RbDENEN, 
DE RECIITBANK, 

Gelet op de artikelen 162, 162bis, 185, 191, 194, \95, 226, 227 van het 

Wetboek van Strafvordering, 
a1iikelen 1, 3, 7 van het Strafwetboek, 
a11ikelen I 1, 12, 14, 31, 32, 34, 35, 36, 3 7 en 41 der wet van 15 juni 1935, 
gewijzigd door de wet van 3 mei 2003 

de verordeningen van de Raad van de ministers nr. 974/98 dd. 3/5/1998 en 
nr. 1103/97 dd. 171611997 en de \�/etten van 2n.Oó.2000 en 30.3.2000 

betreffende de invoering van de euro 
artikelen 28, 29 der wet van I augustus 1985, 
artikelen 3 en 4 der wet van 17 april 1878, 
artikel 1382 van het l3urgerlijk Wetboek, 
atiikelen 44 en 45 van het Strafwetboek, 
en bij toepassing van de artikelen en wetsbepalingen als aangehaald in de 
tenlastelegging, alsmede de artikelen 38, 40, 50, 66 van het strafwetboek 

Rechtdoende op tegenspraak 
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� -t b 1-\ laagde 
riJ voor het haar ten laste gelegd feit en stelt haar 

buiten zaken zonder kosten. 

VEROORDEELT 

tweede beklaagde voor het hem ten laste gelegd reit 

tot een geldboete van DRIEHONDERD EURO. 

derde beklaagde voor het hem ten laste gelegd feit 

tot een geldboete van DRIEHONDERD EURO. 

Verplicht tweede en derde veroordeelde, als bijdrage voor de financiering 
van het bijzonder fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden en aan occasionele redders, elk tot het betalen van een bij drage 
,van 25 EUR, bij toepassing van artike l I van de wet van 5 maart 1952, 
gewijzigd door de wetten van 26.06.2000 en 28.12.2011, vermeerderd met 
50 dec i mes en gebracht op 150 EU R. 

Verplicht tweede en derde veroordeelde elk tot betaling van 1 /3 van de 
kosten van het geding helopende in zijn geheel op 240,88 EUR en, bij 
toepassing van Koninklijk Besluit van 28 december 1950, elk tot een 

vergoeding van 5 1,20 EUR. Le1:,>t 1/3 van de kosten ten laste van de Staat. 

Zegt dat bij toepassing van artikel I der wet van 5 rnaa11 1 952 gew ijzigd 
door de wet van 7/2/2003 de geldboeten van 300 EUR, vermeerderd worden 
met 45 dccimes, zodat elke geldboete 1.650 EUR bedraagt. 

Bepaalt de duur van de gevangenisstraf waardoor de ge ldboeten vervangen 
kunnen worden, bij gebrek aan betaling binnen een termijn vermeld in 
artikel 40 van het strafwetboek op drie maanden voor elke geldboete van 
300 EUR. 



Vonnis nr. - ..;� C 

n ",egrond als volgr : 

Veroordeelt tweede en derde beklaagde solidair om aan de burgerlijke partij 
te betalen, als schadevergoeding, de som van EEN EURO te vem1eerderen 
met de gerechtelijke intresten aan de wettelijke intrestvoet, vanaf heden tot 
op de dag van volledige betaling. 

Veroordeelt tweede en derde beklaagde solidair tot de kosten van het 
geding, in hoofde van de burgerl�jke partij begroot en door de rechtbank 
vastgesteld op een rechtsplegingsvergoeding van 1.210 EURO 

Wijst het meer en! of anders gevorderde af als ongegrond. 

Alles wal voorafgaat is, overeenkomstig de bepalingen der wet van 15 juni 
1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, in de Nederlandse taal 
geschied. 

Aldus gewezen door de hiemavem1elde rechters die de zaak behandeld 
hebben en aan de beraadslaging hebben deelgenomen en uitgesproken in 
openbare terechtzitting door de Voorzitter op veertien december 
tweeduizend en vijftien in aanwezigheid van het Openbaar Ministerie en de 
griffier. 

G. Segers 
E. De Brauwer 
F. Vandenberghe 
J �'"" \-\v..t:>� 0 

H.Weyns 

wf 
H.Weyns 

-----

voorzitter van de kamer, rechter 
rechter, 

rechter, 
substituut-procureur des konings, 

e Brauwer 
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/l/ (}/. Segers 




