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VOORLOPIGE OMZENDBRIEF INZAKE DE WET
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Betreft:

Wet van 21 december 2009 tot hervorming van het Hof van Assisen (WHA)
(B.S. 11 januari 2010).
De wet van 11 februari 2010 tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betre ffende de voorlopige hechtenis (B.S. 17 februari 2010).

Belangrijkste informatie betreffende deze tekst versie.
Gelet op de artikelen 20 en 21 van de wet van 27 december 2012 ‘houdende diverse
bepalingen betreffende justitie’, waardoor artikel 410bis van het Strafwetboek gewijzigd wordt en een punt 6°/1 ingevoegd wordt in het derde lid van artikel 2 van de wet
van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, alsmede op de artikelen 2 en 3
van de wet van 14 januari 2013 ‘tot wijziging van artikel 405quater van het Strafwe tboek en artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden’
waardoor artikel 405quater van het Strafwetboek vervangen wordt en een punt 5°/1 in
derde lid van artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden wordt ingevoegd (beide gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 januari
2013, respectievelijk in de tweede en in de eerste uitgave) dient de omzendbrief COL
6/2010 te worden aangepast.
Aldus werd rubriek VI A.a) aangepast.
In artikel 92,§1, van het Gerechtelijk Wetboek werd de bepaling onder 1° opgeheven
door de wet van 22 april 2010 tot wijziging van de artikelen 92,109bis en 1301 van het
Gerechtelijk Wetboek.1 Aldus werd de rubriek VI A c aangepast (p. 53).
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Belgisch Staatsblad 18 juni 2010.
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Door de wet van 17 maart 2013 tot wijziging van artikel 344 van het Wetboek van
strafvordering, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 maart 2013 wordt
voornoemd artikel aangevuld (rubriek VI A c 6 p. 140).
Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om volgende artikelen toe te lichten:
- artikel 2, derde lid, 2° van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, zoals geïnterpreteerd door het Hof van Cassatie in zijn arrest AR
P.10.1611 van 3 november 2010 (rubriek VI A.a p. 36-37);
- de artikelen 409 en 410 van het Wetboek van strafvordering, zoals geïnterpreteerd in zijn arrest AR P.11.1924.F van 8 februari 2012 (rubriek VI F c12 p.
150).
Het Grondwettelijk Hof heeft bij arrest 199/2011 2 beslist dat: “Artikel 56, tweede lid,
van het Strafwetboek, in samenhang gelezen met artikel 25 van hetzel fde Wetboek, met
artikel 216novies van het Wetboek van strafvordering en met artikel 2, eerste lid en
derde lid, van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, schendt
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doch enkel in zoverre het toela at de inverdenkinggestelde die naar de correctionele rechtbank is verwezen wegens een gecorrecti onaliseerde misdaad die is gepleegd minder dan vijf jaar nadat hij een gevangenisstraf
van minstens één jaar heeft ondergaan of nadat die straf is verjaard, te veroordelen tot
een hogere straf dan die welke kan worden uitgesproken ten aanzien van de inverde nkinggestelde die wegens dezelfde misdaad die in diezelfde omstandigheid is gepleegd,
verwezen is naar het hof van assisen dat verzachtende omstandigheden in a anmerking
neemt.”
Die rechtspraak wordt verwerkt in de uiteenzetting betreffende de strafmaat voor de
correctionele rechtbank (rubriek VI A c p. 50).
De wijzigingen aan de versie van 29 april 2010 worden gemakshalve in het geel aangebracht.
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Arrest Grondwettelijk Hof d.d. 22 december 2011, nr. 199/2011.
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I

INLEIDING

De wet van 21 december 2009 (WHA) beoogt een grondige hervorming van de proc edure voor het Hof van Assisen tot stand te brengen. Aan de uitgangspunten die eigen
zijn aan de juryrechtspraak, werd niet geraakt, doch de wetgever wenste voornamelijk
een verbetering van de efficiëntie van de assisenprocedure en de kwaliteit van de uitspraken van het Hof van Assisen te verwezenlijken, evenals een verbetering van de
rechten van verdediging en van de rechtspositie van de burgerlijke partij en het slachto ffer. De wetgever heeft zich voornamelijk gebogen over de problematiek van de motivering van de schuld of de vrijspraak, de overbelasting van de Hoven van Assisen en bijgevolg de bevoegdheid. De vraag naar de noodzaak een procedure van hoger beroep in
te voeren werd eveneens onderzocht 3 , maar de mogelijkheid van voorziening in cassatie
gecumuleerd met de mogelijkheid een zaak naar een ander Hof van Assisen te verwijzen bij kennelijke vergissing van de jury werd voldoende geacht.
Als grondslag voor de modernisering werd in de Senaat uitgegaan van het wetsvoorstel
tot hervorming van het Hof van Assisen, ingediend door de heer Philippe MAHOUX 4,
wetsvoorstel dat zelf gebaseerd is op het eindverslag van de “Commissie tot hervorming
van het Hof van Assisen”, dat op 23 december 2005 aan de toenmalige Minister van
Justitie werd overhandigd.
Naar aanleiding van de besprekingen van het wetsvoorstel in de Commissie voor de
Justitie in de Senaat, en van de daartoe gehouden hoorzittingen, en rekening houdend
met onder meer het advies van 28 januari 2009 dat de Hoge Raad voor de Justitie blijkbaar op eigen initiatief overmaakte 5, is in de schoot van de Commissie voor de Justitie
van de Senaat een consensus ontstaan en werd een globaal amendement neergelegd 6.
Het globaal amendement bevatte in feite eveneens een concordantie van de bestaande
wetsbepalingen. Tijdens de behandeling van het wetsontwerp door de Commissie voor
de Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers werden echter grondige wijzigingen aangebracht aan het door de Senaat overgemaakt wetsontwerp. Zo werd afstand
genomen van de aanvankelijke bedoeling de correctionalisatie van misdaden mits aannemen van verzachtende omstandigheden af te schaffen en de correctionele rechtbank
bevoegd te maken om van bepaalde misdaden kennis te nemen. Uiteindelijk is het eindresultaat van deze wetswijziging vooral dat het een oplossing biedt aan de problematiek
van de motivering van de schuld in het verlengde van het arrest van het EHRM inzake
Taxquet7. Vermits de wet echter talloze wetsartikelen herschikt en opnieuw nummert,
lijkt het voor de leesbaarheid en het behoud van een globaal overzicht noo dzakelijk
naast de toelichting van de meest doorslaggevende wijzigingen, alle wetsbepalingen
terug te overlopen.
3

Parl. St., Senaat, 4-924/4; Verslag namens de commissie voor de Justitie uitgebracht door de heren DELPÉRÉE
en VAN PARYS, p. 1-20.
4
Parl. St., Senaat, 3-2426/1.
5
http://www.senate.be/www/ Dossierfiche S. 4 – 924 – K. 52 – 2127 - stuk 4 – 924/2.
6
Parl. St., Senaat, 4-924/4; Verslag namens de commissie voor de Justitie uitgebracht door de heren DELPÉRÉE
en VAN PARYS, p. 105 e.v. en 228.
7
EHRM, arrest van 13 januari 2009 Taxquet t/ België.
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Deze omzendbrief bevat bijgevolg een beknopt overzicht van de belangrijkste wijzigingen, waarna de wet volledig wordt overlopen.
Tevens wordt stil gestaan bij de problematiek van de inwerkingtreding van deze wet en
worden waar nodig richtlijnen gegeven teneinde die zo vlot mogelijk te begeleiden.
Gelet op de omvang van deze omzendbrief wordt in hoofdstuk III aangeduid welk deel
de politiediensten en de eerstelijns parketten in het bijzonder aanbelangt.
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II

INWERKINGTREDING EN OVERGANGSBEPALINGEN
 Algemene toelichting

Teneinde de inwerkingtreding en de toepassing van deze wet vlot te doen verlopen,
heeft de wetgever een gefaseerd systeem uitgewerkt.
De bepalingen met betrekking tot de rechtspleging worden slechts toegepast op de
zaken die na de inwerkingtreding worden verwezen naar het Hof van Assisen, maar
gelet op het spoedeisend karakter dienden de procedurevoorschriften specifiek met
betrekking tot de motivering van de schuld wel zo snel mogelijk in werking te treden.
Verder werden de voorwaarden waaraan een gezworene moet voldoen sterk gewijzigd,
maar diende niettemin rekening gehouden te worden met het feit dat de wijzigingen
slechts kunnen ingevoerd worden vanaf de samenstelling van de nieuwe lijsten
gezworenen in de toekomst.
Uiteindelijk werden belangrijke wijzigingen gebracht aan de lijst correctionaliseerbare
misdaden in de wet op de verzachtende omstandigheden. Voor deze wijzigingen die
meer de bevoegdheid raken werd een datum van inwerkingtreding gesteld op de eerste
dag van de vierde maand na die waarin de wet is bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad.
In de wetten van 27 december 2012 ‘houdende diverse bepalingen betreffende justitie’
en 14 januari 2013 ‘tot wijziging van artikel 405quater van het Strafwetboek en artikel
2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden’ werd geen
bijzondere bepaling inzake de inwerkingtreding voozien, zodat die in werking getreden
zijn de tiende dag na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2013,
te weten op 10 februari 2013.
De wet van 17 maart 2013 tot wijziging van artikel 344 van het Wetboek van strafvordering, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 maart 2013 is ingevolge artikel 3 van die wet in werking getreden op de dag van de bekendmaking.
 Overgangsbepalingen m.b.t. de rechtspleging uitgezonderd de motivering
van de schuld (art. 236, § 1 eerste gedachtestreepje WHA)
De bepalingen van de WHA zijn van toepassing op de misdaden die de kamer van inbeschuldigingstelling na de inwerkingtreding van de wet naar het Hof van Assisen heeft
verwezen, en bijgevolg op de zaken verwezen op 21 januari 2010 zijnde de tiende dag
na de bekendmaking van de wet.
Dit betekent dat zaken die na verbreking met verwijzing door het Hof van Cassatie of
op verzet worden behandeld, doch reeds vóór de bovenvermelde datum van inwerkingtreding verwezen werden onder gelding van de oude wet blijven, behoudens wat betreft
de bepalingen waarvoor een andere datum van inwerkingtreding werd bepaald, wat verder wordt behandeld.
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 Versnelde inwerkingtreding van de bepalingen met betrekking tot de
motivering van de schuld (art. 236, § 1, tweede gedachtestreepje WHA)
De zaken waarvoor de kamer van inbeschuldigingstelling bij de inwerkingtreding
van deze wet (zie datum) reeds een arrest van verwijzing naar het Hof van Assisen
heeft gewezen, maar die nog niet voor het Hof van Assisen werden behandeld, worden afgehandeld overeenkomstig de bepalingen die van toepassing waren op het
ogenblik waarop het verwijzingsarrest werd gewezen, met uitzondering van de artikelen 341, 342, 348 tot 352 en 357 van het wetboek van strafvordering, die de motivering van de schuldvraag betreffen.
De artikelen 136, 137, 148 tot 151, 153 en 154 van de WHA zijn dienaangaande van
toepassing. Er wordt ter zake verwezen naar de behandeling van die artikelen en
van de schuldvraag in deze omzendbrief.
Vermits de artikelen van de WHA stelselmatig de bestaande artikelen van het Wetboek
van strafvordering vervangen, was het noodzakelijk de snellere inwerkingtreding van de
artikelen met betrekking tot de motivering van de schuld gepaard te laten gaan met het
bij wijze van overgangsmaatregel van kracht houden van de artikelen 326, 327, 332 tot
337 van het wetboek van strafvordering die ze vervangen, namelijk zoals zij vóór de
inwerkingtreding van de WHA luidden. In het andere geval zou er immers een lacune
ontstaan zijn.
De vermelding van de zaken die “nog niet voor het Hof van Assisen werden behandeld” en de wijze waarop ze “afgehandeld” worden, ondersteunt de visie dat zelfs
indien een assisenzaak reeds daadwerkelijk aangevat werd de nieuwe bepalingen
met betrekking tot de motivering van de schuld moeten toegepast worden indien
de wet inwerking is getreden op de datum waarop de schuldvraag wordt behandeld, inzonderheid op de datum waarop de jury zich terug moet trekken om te beraadslagen over de schuld, namelijk op 21 januari 2010 (zie verder: algemene datum van inwerkingtreding).
 Bepalingen met betrekking tot de samenstelling van de lijsten gezworenen
(art. 236, § 2 WHA)
De artikelen 213 en 216 tot 219 van de WHA zijn van toepassing bij de samenstellingen van de lijsten van gezworenen die zullen plaatsvinden na de inwerkingtreding
van deze wet. Ondertussen blijven de lijsten van gezworenen die thans reeds zijn opgemaakt geldig.
Deze overgangsbepaling maakt ook duidelijk dat de nieuwe leeftijdsvereisten en de
bijkomende voorwaarden wat het strafrechtelijk verleden betreft slechts zullen
gelden na opmaak van nieuwe lijsten gezworenen in de toekomst. De bepalingen
zelf worden verder in deze omzendbrief behandeld.
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 Inwerkingtredingsbepalingen
o Algemene inwerkingtreding (art. 237 WHA)
De WHA treedt in werking tien dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch
Staatsblad, namelijk op 21 januari 2010, met uitzondering van de hierna volgende
bijzondere bepalingen van inwerkingtreding, en waarbij uiteraard eveneens rekening
is te houden met de hierboven reeds besproken overgangsbepalingen.
o Bevoegdheid – Verzachtende omstandigheden – Verjaring van de
strafvordering (art. 237 WHA)
De artikelen 229 en 230 WHA bevatten bepalingen tot wijziging van de artikelen 1 en
2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, inzonderheid
de wijziging van de lijst correctionaliseerbare misdaden.
De artikelen 8 en 9 WHA hebben betrekking op de regeling van de rechtspleging en
wijzigen de artikelen 130 en 133 Sv slechts door respectievelijk naar de bevoegdheid
te verwijzen van de correctionele rechtbank of van het Hof van Assisen die uiteraard
eveneens afhangt van de gewijzigde bepalingen van de wet op de verzachtende omstandigheden.
Artikel 14 WHA (art. 216novies Sv) bepaalt de bevoegdheid van het Hof van Assisen door onder meer te verwijzen naar de bepalingen van de wet op de verzachtende
omstandigheden.
Artikel 5 WHA (art. 21 VTSV) wijzigt de verjaringstermijn bij omzetting van bepaalde ernstige misdaden in een wanbedrijf bij toepassing van de wet op de verzachtende
omstandigheden.
Al deze bepalingen treden om die reden in werking op de eerste dag van de vierde
maand na die waarin de wet is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, namelijk op 1 mei 2010.
o Bepalingen die in werking treden op een door de Koning te bepalen
datum (art. 237 WHA)
 Artikel 6 WHA (art. 62quater Sv) heeft betrekking op het uit te
voeren moraliteitsonderzoek waarvan de Koning de nadere regels
moet bepalen
 Artikel 91 (artikel 289 § 4 Sv) heeft betrekking op een informatiesessie voor de gezworenen en plaatsvervangende gezworenen
waarvan de nadere regels door de Koning dienen bepaald te worden. Er wordt verwezen naar de bespreking van de preliminaire zitting.
 Artikel 210 (artikel 120 Ger.W) m.b.t. gespecialiseerde opleiding
van de voorzitter
Artikel 210 (artikel 120 Ger.W) voorziet in een gespecialiseerde opleiding voor de
voorzitter van het Hof van Assisen. De Koning moet bovendien de voorwaarden van
vrijstelling bepalen.
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III AANDUIDING BESTEMMELINGEN VAN DE OMZENDBRIEF

ZULLEN VAN DE VOLLEDIGE OMZENDBRIEF KENNIS NEMEN
 De magistraten van de parketten-generaal
 De eerste lijnsmagistraten afgevaardigd om te vorderen voor het Hof van Assisen
 De griffiers van de Hoven van Assisen

NEMEN KENNIS VAN DE HIERNA AANGEDUIDE RUBRIEKEN
VAN DE OMZENDBRIEF
 Eerste lijnsmagistraten, gerechtelijke stagiairs, juristen, griffiers
Rubrieken: I – II – III – IV A, B, D, E, F, G – VI A, B, C, D, Ea, b, Ga, b
 Politiediensten
Rubrieken:
VI Ba, Da, Fa4: Loting en samenstelling van de jury,
Fb2: Procedure van de preliminaire zitting – Opmaak lijst van getuigen // In elk geval te
horen professionele getuigen // Bepaling van nadere regels en modaliteiten van het verhoor van bijzondere getuigen,
Fc3: Getuigenverhoor: namelijk volgorde en afzonderlijk of gezamenlijk horen.
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IV BEKNOPT
OVERZICHT
WIJZIGINGEN
A.

VAN

DE

BELANGRIJKSTE

VOORAFGAANDE OPMERKING

Dit beknopt overzicht geeft een quasi volledig beeld van de hervorming van de assisenprocedure. Dit overzicht behandelt echter in hoofdorde wetswijzigingen, en niet de ve rschuiving en wijziging van nummering van talloze wetsbepalingen, en evenmin de talloze kleine tekstwijzigingen die weinig of geen reële impact hebben. De ongewijzigde
of hernomen bepalingen komen hier niet aan bod tenzij ze werkelijk van primordiaal
belang zijn voor het begrip van de hervorming.
Deze omzendbrief duidt aan welk deel van de omzendbrief door elke bestemmeling met
betrekking tot zijn specifiek domein dient gelezen en toegepast te worden.
Voor de magistraten die door de procureur-generaal worden belast met het waarnemen
van het openbaar ministerie in assisenzaken is een grondige kennis van de gehele wetshervorming echter noodzakelijk.

B.

WIJZIGING BEVOEGDHEID – VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN
a.

Correctionaliseerbare misdaden

De lijst correctionaliseerbare misdaden van art. 2 van de wet van 4 oktober 1867
op de verzachtende omstandigheden wordt uitgebreid. De uitbreiding van de lijst
treedt echter slechts in werking vanaf de eerste dag van de vierde maand na die
van publicatie: nl. op 1 mei 2010.
De hiernavolgende lijst herneemt letterlijk de tekst van de WHA. Wat de uitwerking in detail en de vergelijking met de bestaande lijst van art. 2 van de wet op de
verzachtende omstandigheden betreft, wordt verwezen naar de omstandige omzendbrief.
Lijst
1° als de in de wet bepaalde straf twintig jaar opsluiting niet te boven gaat;
2° als het gaat om een poging tot misdaad strafbaar met levenslange opsluiting;
3° als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 216, tweede lid, van het Strafwetboek;
4° als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 347bis, §§ 2 en 4, van het Strafwe tboek;
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5° als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 375, laatste lid, van het Strafwetboek,
waarvoor de straf in voorkomend geval met toepassing van artikel 377bis van hetzelfde
Wetboek kan worden verhoogd;
5°/1 als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 405quater, 6° van het Strafwetboek;
6° als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 408 van het Strafwetboek;
6°/1 als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 410bis, derde lid, 5° van het Strafwetboek;
7° als het gaat om een misdaad bedoeld in de artikelen, 428, § 5, en 429 van het Strafwetboek;
8° als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 473, laatste lid, van het Strafwetboek;
9° als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 474 van het Strafwetboek;
10° als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 476 van het Strafwetboek.
11° als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 477sexies van het Strafwetboek;
12° als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 513, tweede lid, van het Strafwe tboek, waarvoor de straf in voorkomend geval met toepassing van artikel 514 bis van
hetzelfde Wetboek kan worden verhoogd;
13° als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 518, tweede lid, van het Strafwe tboek;
14° als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 530, laatste lid, van het Strafwe tboek, die met toepassing van artikel 531 van hetzelfde Wetboek wordt gestraft, waarvoor de straf in voorkomend geval met toepassing van artikel 532bis van hetzelfde
Wetboek kan worden verhoogd.

b.

Bevoegdheid van het Hof van Assisen en van de correctionele rechtbank

De omschrijving van de bevoegdheid van het Hof van Assisen blijft ongewijzigd, namelijk:
 Politieke en persmisdrijven
 Misdaden met uitzondering van de gevallen waarin toepassing wordt
gemaakt van artikel 2 van de wet op de verzachtende omstandigheden waarvan de lijst correctionaliseerbare misdaden zoals hierboven
aangegeven aanzienlijk wordt uitgebreid.
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Door de werking van de uitbreiding van art. 2 van de wet op de verzachtende omstandigheden kunnen echter meer misdaden worden gecorrectionaliseerd, zodat in de praktijk het Hof van Assisen van een aantal zaken ontlast wordt, die door de correctionele
rechtbank zullen behandeld worden. Teneinde de correctionele rechtbank een grotere
waaier van bestraffingsmogelijkheden aan te bieden worden de correctionele straffen
verhoogd in functie van de ernst van de gecorrectionaliseerde en dus tot wanbedrijf
“gedenatureerde” misdaad. Op die correctionele straffen wordt verder ingegaan.

C.

WIJZIGINGEN
MET
BETREKKING
TOT
DE
INBESCHULDIGINGSTELLING
IN
HET
ALGEMEEN
EN
DE
VERWIJZING NAAR HET HOF VAN ASSISEN (inwerkingtreding 10° dag na
bekendmaking, namelijk op 21 januari 2010)
 Termijn ter beschikking stellen van dossier – art. 223 Sv

De termijn van ter beschikking stelling van het dossier ter griffie van de kamer van inbeschuldigingstelling wordt verlengd tot (ten minste) 15 dagen.
 Procedure overmaking stukken aan de procureur-generaal – art. 133 Sv
De procedure van overmaking van de stukken aan de procureur-generaal overeenkomstig art. 133 Sv wordt volledig behouden. Wat de terminologie betreft wordt thans verwezen naar de bevoegdheid van het Hof van Assisen (zie impact van de gebruikte terminologie op de toepassing van de wet op de voorlopige hechtenis en de bespreking van
wet van 11 februari 2010 tot wijziging van deze wet).
 Evocatie
In het geval van evocatie overeenkomstig art. 235 Sv stelt de kamer van inbeschuldigingstelling een magistraat als raadsheer-onderzoeker aan, ze kan een van haar leden
aanwijzen, maar is daar niet toe verplicht.
 Zuivering van de nietigheden, verzuimen en onregelmatigheden
De uitzondering van de openbare orde vervalt in artikel 235bis Sv. (art. 32 WHA) Het
effect van deze uitermate belangrijke wijziging wordt besproken in de omstandige o mzendbrief.
 Arrest van verwijzing
Arrest van verwijzing naar het Hof van Assisen:
 wordt op vaste datum gewezen (art. 219 Sv);
 woonstkeuze in België verplicht voor de partijen die er geen woonplaats of verblijfplaats hebben – uiterlijk op ogenblik van verwijzing
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naar het Hof van Assisen door de kamer van inbeschuldigingstelling
(art. 232 Sv);
woonstkeuze geldt voor hele assisenprocedure, uitvoering van het arrest en rechtsmiddel (art. 232 Sv);
partijen die geen woonstkeuze hebben gedaan kunnen verzuim van betekening niet inroepen tegen akte die moest betekend worden (art. 232
Sv);
elke betekening wordt geldig gedaan op de gekozen woonplaats, zolang geen wijzigingsbericht per aangetekende brief met ontvangstmelding wordt gedaan aan de procureur-generaal (art. 232 Sv).

 Termijn van cassatieberoep – Geen betekening nodig
Termijn van cassatievoorziening: 15 dagen lopend vanaf het arrest vermits geen betekening van het arrest dat op vaste datum wordt uitgesproken meer nodig is (art. 251 Sv).

D.

VERJARING STRAFVORDERING (art. 5 WHA art. 21 VTSV – Inwerkingtreding eerste dag van de vierde maand na bekendmaking, namelijk op 1 mei 2010)

In geval een misdaad die strafbaar is met meer dan twintig jaar opsluiting in een wanbedrijf wordt omgezet met toepassing van artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de
verzachtende omstandigheden, wordt de termijn van verjaring van de strafvordering op
tien jaar gebracht.

E.

CORRECTIONELE RECHTBANK (inwerkingtreding 10° dag na bekendmaking, namelijk op 21 januari 2010)
a.

Strafmaat (art. 2 WHA – artikel 25 Sw)

De duur van de correctionele gevangenisstraf is, behoudens de in de wet bepaalde
gevallen, ten minste acht dagen en ten hoogste vijf jaar.
Bij gecorrectionaliseerde misdaden wordt een gradatie ingevoegd, en is de duur van de
correctionele gevangenisstraf:
- ten hoogste vijf jaar voor een met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar strafbare
misdaad;
- ten hoogste tien jaar voor een met opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar strafbare misdaad;
- ten hoogste vijftien jaar voor een met opsluiting van vijftien jaar tot twintig jaar
strafbare misdaad;
- ten hoogste twintig jaar voor een met opsluiting van twintig jaar tot dertig jaar of
met levenslange opsluiting strafbare misdaad;
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Wat de toepassing van de wet in de tijd betreft wordt verwezen naar de omstandige o mzendbrief gelet op de verschillende situaties waartoe de wijzigingen van zowel strafmaat als mogelijkheden tot correctionalisatie kunnen aanleiding geven.

b.

Afzetting – Ontzetting

Indien een criminele straf tot een gevangenisstraf wordt verminderd, kunnen de schuldigen worden veroordeeld tot ontzetting van alle of van een deel van de in artikel 31,
eerste lid SW, vermelde rechten:
- gedurende ten minste tien jaar en ten hoogste twintig jaar voor met meer dan
twintig jaar opsluiting strafbare misdaden,
- gedurende ten minste vijf jaar en ten hoogste tien jaar voor de overige misdaden.
Wat betreft de verzwaring van de straffen wordt verwezen naar art. 2 Sw: “Indien de
straf, ten tijde van het vonnis bepaald, verschilt van die welke ten tijde van het misdrijf
was bepaald, wordt de minst zware straf toegepast.”

c.

Samenstelling (art. 206 WHA – art. 92, § 1, 8° Ger. W)

De strafzaken betreffende misdaden, waarop een straf staat van meer dan twintig
jaar opsluiting moeten aan een kamer met drie rechters worden toegewezen.
Het gaat hier om de maximumstraf die in abstracto door de strafwet wordt bepaald op
de oorspronkelijke niet ten gevolge van de correctionalisatie “gedenatureerde” misdaad.

F.

GERECHTELIJK ONDERZOEK

Moraliteitsonderzoek: (art. 6 WHA – art. 62quater, § 1 Sv: treedt in werking op een
door de Koning te bepalen datum)
In elke zaak die tot de bevoegdheid van assisen lijkt te behoren moet de
onderzoeksrechter binnen de kortst mogelijke tijd opdracht geven voor het opstellen van
een moraliteitsonderzoek.
Geestesonderzoek: (art. 6 WHA – art. 62quater, § 2 Sv: treedt in werking op een door
de Koning te bepalen datum)
In elke zaak die tot de bevoegdheid van assisen lijkt te behoren moet de onderzoeksrechter binnen de kortst mogelijke tijd opdracht geven tot het opstellen van een
psychologisch of een psychiatrisch deskundigenonderzoek van de inverdenkinggestelde.
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Niet verschijnende getuige: (art. 7 WHA – art. 80 Sv) (inwerkingtreding 10° dag na bekendmaking, namelijk op 21 januari 2010).
Het maximum van de geldboete ten laste van een gedagvaarde doch niet verschijnende
getuige wordt verhoogd tot duizend euro.
Voor de getuige die niet verscheen vóór 21 januari 2010 is uiteraard toepassing te maken van artikel 2 Sw zodat hoogstens een geldboete van 100 euro kan opgelegd worden.

G.

VOORLOPIGE HECHTENIS (art. 231 WHA) (inwerkingtreding 10° dag na
bekendmaking, namelijk op 21 januari 2010)

Uit art. 231 WHA volgde dat het systeem van de driemaandelijkse handhaving van de
hechtenis van artikel 22, tweede lid, van de wet van 20 juli 1990 inzake de voorlopige
hechtenis, van toepassing zou zijn op de misdrijven die tot de bevoegdheid van het Hof
van Assisen behoren.
De wet van 11 februari 2010 tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis 8 heeft art. 22 tweede lid WVH echter hersteld, en vervangt de
woorden “een misdrijf betreft dat tot de bevoegdheid van het Hof van Assisen behoort”
door de woorden “een feit betreft waarop artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 niet
van toepassing is”.
Dit heeft tot gevolg dat voor de misdaden die correctionaliseerbaar zullen worden ingevolge art. 230 WHA op 1 mei 2010 – datum waarop de uitbreiding van de lijst van art. 2
van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden in werking treedt –
en het thans dus nog niet zijn, binnen de kortst mogelijke termijn, en ten laatste op 1
april 2010, de driemaandelijkse termijn van handhaving van de hechtenis dient te worden terug gebracht tot de maandelijkse handhaving. Ter zake werden reeds punctuele
richtlijnen in elk ressort verspreid. Gelet op de in deze omzendbrief geschetste interpr etatieproblemen inzake de mogelijkheid zelf bepaalde misdaden van de gewijzigde lijst
van art. 2 van de wet op de verzachtende omstandigheden te kunnen correctionaliseren,
is het aangewezen bij alle geschetste twijfelgevallen de maandelijkse handhaving toe te
passen tot een wetswijziging ter zake tussenkomt.

8

B.S., 17 februari 2010.
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HET HOF VAN ASSISEN – ALGEMENE BEPALINGEN

H.

a.

De samenstelling (art. 12 en 209 WHA – art. 119, § 1 Ger.W. – art.
216novies Sv)

Blijft zoals voorheen bestaan uit één voorzitter en twee assessoren bijgestaan door een
jury.

b.

Opleiding
1.

Vervolging van minderjarigen (art. 209 WHA – art. 119, § 2 Ger. W)

Indien vervolging wordt ingesteld tegen (o.a.) een minderjari ge ten aanzien van wie
een beslissing tot uithandengeving is genomen, moeten twee magistraten van het
Hof een gespecialiseerde opleiding hebben genoten.
2.

Voorzitter (art. 210 WHA – art. 120 Ger.W. – treedt in werking op een
door de Koning te bepalen datum)

Om het ambt van voorzitter van Hof van Assisen te kunnen uitoefenen moet men
voortaan een gespecialiseerde opleiding hebben gevolgd, georganiseerd door het
Instituut voor gerechtelijke opleiding. De voorzitter kan daar echter van vrijgesteld
worden. De Koning moet de voorwaarden bepalen waaraan de voorzitter moet voldoen
om te worden vrijgesteld van die opleiding. Bovendien bepaalt de Koning de datum van
inwerkingtreding van deze bepaling.

c.

De jury – algemene bepalingen
1.

Vereisten (treedt in werking vanaf de samenstelling in de toekomst van
nieuwe definitieve lijsten gezworenen na de verrichtingen op gemeentelijk en provinciaal niveau)

De voorwaarden waaraan de gezworenen moeten voldoen worden als volgt gewijzigd
(leeftijdsvereiste) en aangevuld (strafrechtelijk verleden): (art. 213 WHA – art. 217
Ger.W)
-

Leeftijdsvoorwaarden verruimd: 28 tot 65 jaar
Strafrechtelijke voorgaande:
o geen strafrechtelijke veroordeling hebben opgelopen tot
 een gevangenisstraf van meer dan 4 maanden
 of tot een werkstraf van meer dan 60 uur.
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2.

Afschaffing toegevoegde gezworenen (inwerkingtreding: zie overgangsmaatregelen bepalingen m.b.t. rechtspleging)

De toegevoegde gezworenen worden afgeschaft (art. 220 e.v. WHA – art. 233 e.v.
Ger.W).
3.

Minimum aantal per zaak gezworenen (inwerkingtreding: zie overgangsmaatregelen bepalingen m.b.t. rechtspleging)

Het aantal namen die in de definitieve lijst van gezworenen zullen worden opgenomen
mag niet lager zijn dan zestig (art. 223 WHA – art. 237 Ger.W).

I.

PROCEDURE
GRONDE

VOORAFGAAND

AAN

DE

BEHANDELING

TEN

De preliminaire zitting (art. 68 e.v.WHA – art. 274 Sv e.v: inwerkingtreding: zie overgangsmaatregelen bepalingen m.b.t. rechtspleging).
 Voorwerp
Voorafgaand aan de terechtzitting ten gronde houdt de voorzitter van het Hof van
Assisen een preliminaire zitting tijdens welke de lijst van getuigen wordt samengesteld.
Zie ook verder wat betreft de bomcontrole.
 Dagvaarding en termijn (art. 275 – 276 Sv)
De procureur-generaal laat in één exploot,
- de akte van beschuldiging
- en de dagvaarding voor de preliminaire zitting
betekenen aan de beschuldigde en de andere partijen. Hij voegt daar een kopie van het
arrest van verwijzing aan toe.
De termijn van dagvaarding is ten minste twintig dagen, tenzij de partijen daar
uitdrukkelijk afstand van doen (art. 276 Sv).
Die betekening moet aan de persoon worden gedaan indien de beschuldigde zich in
hechtenis bevindt.
 Neerlegging lijsten door de partijen (art. 278, §1 Sv)
Uiterlijk vijf dagen voor de preliminaire zitting leggen de procureur-generaal en de
partijen ter griffie de lijst neer van de getuigen die zij wensen te laten horen met
hun gegevens.
Bij onvoldoende gegevens van bepaalde getuigen doet de procureur-generaal het nodige
opzoekingswerk.
Bij de lijst kan een motivering van de keuze van getuigen worden gevoegd. Er wordt
een onderscheid gemaakt tussen moraliteitsgetuigen en andere getuigen.
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 Verschijning van de partijen (art. 277 Sv)
De beschuldigde en de burgerlijke partij verschijnen persoonlijk of worden
vertegenwoordigd door een advocaat. Ingeval een aangehouden beschuldigde
persoonlijk verschijnt doet hij dat ongeboeid en vergezeld van bewakers om te
beletten dat hij ontvlucht.
Bij niet-naleving van de dagvaardingstermijn (ten minste twintig dagen) en op
voorwaarde dat een van de partijen die niet-naleving opwerpt uiterlijk bij de opening
van de preliminaire zitting en vóór alle exceptie of verweer, bepaalt de voorzitter van
het Hof van Assisen bij beschikking ambtshalve een nieuwe datum en een nieuw uur
voor de preliminaire zitting (art. 276 Sv).
De behandeling geschiedt in het openbaar, op straffe van nietigheid, en de gewone
regels betreffende het sluiten van de deuren en het gebruik van de talen worden
geëerbiedigd.
 Soorten getuigen en modaliteit van verhoor van sommige getuigen
(art. 278 Sv)
Wat de getuigen betreffende de feiten betreft, wordt in elk geval een of meer politieambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van de chronologische synthese
van de feiten, de eerste vaststellingen, en het verloop van het onderzoek opgenomen op
de lijst van getuigen.
Wat de moraliteitsgetuigen betreft, wordt in elk geval een of meer politieambtenaren die
verantwoordelijk zijn voor het opstellen van het moraliteitsonderzoek, opgenomen op
de lijst van getuigen.
In de lijst wordt een onderscheid gemaakt tussen:
- de getuigen betreffende de feiten en de schuld enerzijds;
- de moraliteitsgetuigen anderzijds.
Tijdens de preliminaire zitting kunnen desgevallend eveneens reeds nadere regels van
verhoor worden bepaald van bepaalde getuigen, zoals anonieme getuigen of personen die op afstand dienen verhoord te worden bijvoorbeeld met behulp van videomedia.
 Bevoegdheid van de voorzitter – Lijst getuigen en volgorde (art. 72
WHA – art. 278, § 2 Sv)
Nadat de voorzitter de opmerkingen van de procureur-generaal en de partijen heeft gehoord, stelt hij de lijst van getuigen vast en bepaalt hij de volgorde waarin ze zullen
worden gehoord. De moraliteitsgetuigen van de beschuldigde zullen steeds het laatst
worden gehoord.
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De voorzitter kan de verzoeken van partijen afwijzen wanneer de voorgedragen
getuigen kennelijk niets uit te staan hebben met de feiten die aan de beschuldigde ten
laste worden gelegd, noch met diens schuld of onschuld of met diens moraliteit (art.
278, § 2, derde lid Sv). De voorzitter streeft ernaar om de duur van de terechtzitting (ten
gronde) zo kort mogelijk te houden.
 Bomcontrole (art. 279 Sv)
De voorzitter kan, op basis van concrete gegevens, die aan het licht zijn gekomen na de
controle van de kamer van inbeschuldigingstelling krachtens artikel 235ter, hetzij
ambtshalve, hetzij op vordering van het openbaar ministerie, hetzij op verzoek van de
beschuldigde, de burgerlijke partij of hun advocaten, de kamer van inbeschuldigingstelling gelasten de controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden,
observatie of infiltratie uit te oefenen met toepassing van artikel 235ter. De voorzitter
beschikt over dezelfde mogelijkheid bij wettigheidsincidenten met betrekking tot de
controle op de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie.
De vordering of het verzoek hiertoe dient, op straffe van verval, voor ieder ander
rechtsmiddel te worden opgeworpen, behalve indien het middel betrekking heeft op
nieuwe concrete elementen die tijdens de terechtzitting aan het licht zijn gekomen.
De problematiek van de bomcontrole wordt bijgevolg een eerste maal opgenomen in de
preliminaire zitting, maar komt opnieuw aan bod tijdens de terechtzitting ten gronde.
 Arrest
De voorzitter stelt de l ijst van getuigen samen en bepaalt de volgorde waarin ze
zullen worden gehoord. Moraliteitsgetuigen van de beschuldigde worden in principe
laatst gehoord. Dit alles wordt opgenomen in het arrest van de preliminaire zitting.
Tegen het arrest van de preliminaire zitting kan geen rechtsmiddel worden ingesteld.
De voorzitter doet uitspraak binnen de kortst mogelijke termijn. Hij streeft ernaar om de
duur van de terechtzitting zo kort mogelijk te houden (art. 274, tweede lid en 278, § 2,
3° lid Sv).

J.

PROCEDURE TEN GRONDE
a.

Dagvaarding van de partijen voor de zittingen ten gronde – art. 86 WHA
– art 285 Sv (inwerkingtreding: zie overgangsmaatregelen)

De procureur-generaal laat in één exploot aan de beschuldigde en aan de
burgerlijke partij betekenen:
1º het arrest betreffende de preliminaire zitting;
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2º de dagvaarding om te verschijnen op de zitting bestemd voor de
samenstelling van de jury, en
3º de dagvaarding om te verschijnen op de zitting ten gronde.
De assisenprocedure omvat bijgevolg thans drie onderscheiden soorten terechtzi tting:
-

De preliminaire zitting
De zitting bestemd voor de samenstelling van de jury
De zitting ten gronde

Die betekening moet aan de persoon worden gedaan indien de beschuldigde zich in
hechtenis bevindt.
De termijn van dagvaarding is vijftien dagen, tenzij de partijen daar uitdrukkelijk
afstand van doen. Bij niet-naleving van deze termijn en op voorwaarde dat één van de
partijen die niet-naleving opwerpt uiterlijk bij de opening van de zitting en vóór alle
exceptie of verweer, bepaalt de voorzitter bij beschikking ambtshalve een nieuwe datum
en een nieuw uur voor de opening van de zitting.

b.

Afzonderlijke zitting voor de samenstelling van de jury: art. 89 WHA –
art. 287 Sv (inwerkingtreding: zie overgangsmaatregelen)
 Termijn

Ten minste twee werkdagen voor de zitting ten gronde, worden de gezworenen
geroepen door middel van dagvaarding (zie art. 240, 1° Ger.W.) voor het Hof van
Assisen in tegenwoordigheid van de procureur-generaal, van de beschuldigde of zijn
raadsman en van de burgerlijke partij of haar raadsman.
 Voorwerp
Het ontslag en de vrijstelling van gezworenen.
De loting van de gezworenen en de wraking.
De jury is samengesteld zodra twaalf namen van gezworenen uit de bus zijn gekomen.
Nadien worden de plaatsvervangers geloot.
 Verstek (art. 87 WHA; art 286 Sv: wijzigt inhoud van vroeger art. 381
Sv)
Wanneer de beschuldigde, die zich niet in hechtenis bevindt, zich niet persoonlijk
aanmeldt of zich niet laat vertegenwoordigen door een advocaat, op de voor de opening
van de debatten vastgestelde datum, geeft de voorzitter van het Hof van Assisen
terstond een beschikking houdende dat die beschuldigde bij verstek zal worden berecht.
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Vermits de beschuldigde zijn rechten moet kunnen laten gelden bij de samenstelling van
de jury, inzonderheid zijn wrakingsrecht, en het debat zoals voorheen daar reeds een
aanvang neemt, zal de voorzitter op dat ogenblik het verstek in voorkomende geval
reeds moeten vaststellen. Er wordt verwezen naar de omstandige omzendbrief wat
betreft het verschil tussen de aangehouden en niet aangehouden beschuldigde, het
begrip opening van de zitting, de bij verstek verder na te leven (gewone) procedure, en
wat de eventuele verschijning van de verstek latende beschuldigde betreft in de
volgende fase van terechtzitting ten gronde.
 Norm inzake het geslacht van de jury: 2/3 gezworenen (inwerkingtreding: zie overgangsmaatregelen)
De samenstelling van de jury per zaak: er wordt een norm inzake geslacht ingevoerd
(art. 91 WHA – art. 289, § 1 Sv).
Slechts maximum 2/3 van de gezworenen mogen tot éénzelfde geslacht behoren. Deze
norm geldt voor en op het ogenblik van de samenstelling van de eerste twaalf leden van
de jury, namelijk de effectieve gezworenen. Ze geldt niet voor de plaatsvervangende
gezworenen en evenmin voor de wijzigingen van samenstelling tijdens het proces ten
gronde.
De voorzitter heeft een ambtshalve recht tot wraking teneinde de pariteit van 2/3 te
kunnen bekomen.
De bepalingen inzake het recht tot wraking van de beschuldigde en het openbaar ministerie worden niet gewijzigd.
 Eedaflegging (art. 92 WHA – art. 290 Sv)
Zodra de jury is samengesteld leggen de gezworenen de eed af volgens de formule die
de voorzitter voorzegt.
De gezworenen, worden een voor een door de voorzitter genoemd, en dienen met
opgeheven hand te antwoorden “Ik zweer het”, op straffe van nietigheid.
 Infosessie van de jury (inwerkingtreding op datum door de Koning
bepaald) (art. 91 WHA – art. 289, § 4 Sv)
Voor de gezworenen en de plaatsvervangende gezworenen wordt voorzien in een
informatiesessie waarvan de modaliteiten worden bepaald door de Koning.
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K.

BEHANDELING VAN DE ZAAK TEN GRONDE TOT DE FASE VAN DE
PLEIDOOIEN M.B.T. DE SCHULDVRAAG (art. 95 e.v. WHA – art. 291 e.v.
Sv

Enkel de wijzigingen aan de bestaande
inwerkingtreding zie overgangsbepalingen.
a.

procedure

worden

weergegeven:

Voorlezing arrest van verwijzing (art. 292 Sv)

Onmiddellijk na de fase tijdens welke de nietigheden en de onregelmatigheden en
kortom de middelen bedoeld in art. 235bis kunnen worden opgeworpen, kan de
voorzitter de griffier bevelen het arrest van verwijzing geheel of ten dele voor te
lezen.

b.

Getuigenverhoor
 Volgorde (art. 295 Sv)

De getuigen worden gehoord, in de door de voorzitter bepaalde volgorde
overeenkomstig het arrest van de preliminaire zitting.
Bovendien is te onderstrepen dat in elk geval een of meer politieambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van de chronologische synthese van de feiten, van
de eerste vaststellingen, en het verloop van het onderzoek, als getuigen worden gehoord, en een efficiënte organisatie van een assisenproces vereist dat deze getuigen
eerst aan bod komen zodat de jury meteen tot de kern van de zaak kan doordringen en
de debatten beter kan volgen.
 Afzonderlijk of gezamenlijk horen van getuigen
De vroegere niet op straffe van nietigheid voorgeschreven vereiste iedere getuige
afzonderlijk te horen wordt niet langer gehandhaafd, zodat de wet aanvaardt dat
meerdere professionele getuigen indien nodig tezamen kunnen worden gehoord.
 Initiatief en kosten van dagvaarding van getuigen (art. 307 Sv)
 Getuigen opgenomen in de lijst opgenomen in het arrest van de
preliminaire zittting
De getuigen vermeld in het arrest van de preliminaire zitting worden gedagvaard op
verzoek van de procureur-generaal.
 Andere getuigen
In de loop van de debatten kan de procureur-generaal vorderen en de beschuldigde of de
burgerlijke partij kunnen verzoeken dat getuigen, die niet zijn vermeld in het arrest van
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de preliminaire zitting worden gedagvaard omdat hun getuigenis noodzakelijk is
geworden gelet op elementen die aan het licht zijn gekomen tijdens de debatten. De
voorzitter laat het verhoor van deze getuigen toe wanneer dit noodzakelijk lijkt in het
licht van elementen die zijn opgedoken tijdens de debatten (art. 306 Sv).
De kosten van de dagvaardingen, op verzoek van de beschuldigde en de burgerlijke
partij komen dan te hunnen laste, evenals het loon van de gedagvaarde getuigen, indien
zij loon verlangen (art. 112 WHA – art. 307 Sv).
De procureur-generaal en de voorzitter kunnen evenwel de getuigen die de
beschuldigde of de burgerlijke partij hen hebben aangewezen, op eigen verzoek doen
dagvaarden, indien zij oordelen dat hun verklaring dienstig kan zijn om de waarheid aan
de dag te brengen (art. 112 WHA – art. 307 Sv).
Uiteraard is het in de praktijk eerder aangewezen deze getuigen op te roepen via de politiediensten en heeft de voorzitter de mogelijkheid een bevel tot medebrenging te ve rlenen.
 Personen die niet toegelaten worden om te getuigen
 Gewijzigde lijst van personen die niet toegelaten worden om te
getuigen (art. 108 WHA; art. 303 Sv)
§ 1. De volgende personen worden niet toegelaten om te getuigen (lijst werd
gewijzigd):
1º de vader, de moeder, de grootvader, de grootmoeder en de andere bloedverwanten in
de opgaande lijn van de beschuldigde of van een van de medebeschuldigden die
aanwezig zijn en in hetzelfde debat betrokken zijn;
2º de zoon, de dochter, de kleinzoon, de kleindochter en de andere bloedverwanten in de
nederdalende lijn;
3º de broeders en de zusters;
4º de aanverwanten in dezelfde graden;
5º de echtgenoten, zelfs na scheiding of echtscheiding en de wettelijke
samenwonenden, zelfs nadat zij hun wettelijke samenwoning hebben beëindigd;
6º kinderen onder de leeftijd van vijftien jaar.
Het is nuttig de aandacht erop te vestigen dat de aangevers wier aangifte door de wet
met geld beloond wordt en de burgerlijke partij werden weggelaten uit de lijst.
 De burgerlijke partij: nieuwe regeling (art. 110 WHA; art. 305
Sv)
De burgerlijke partij wordt, indien zij dit vraagt, gehoord als partij en niet als getuige.
Er wordt ter zake verwezen naar de uitgebreide omzendbrief.
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c.

De BOM-controle (art. 130 WHA – art. 321 Sv)

De problematiek van de controle inzake de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie is niet beperkt tot de fase van de preliminaire zitting. Ze
kan op elk tijdstip als het ware terug boven water komen, ook tijdens het getuigenve rhoor. Dezelfde wetsbepaling komt dan ook opnieuw voor in de procedure ten gronde
waar de controle echter enkel berust op basis van nieuwe en concrete elementen die
tijdens de terechtzitting aan het licht zijn gekomen. Nochtans wordt de passus inzake de
wettigheidsincidenten bij de controle eveneens opnieuw herhaald.

L.
DE
FASE
VAN HET DEBAT EN DE PLEIDOOIEN EN
BERAADSLAGING M.B.T. DE SCHULDVRAAG (onmiddellijke inwerkingtreding:
zie overgangsbepalingen wat schuldvraag betreft)
Aan deze fase waarbij het openbaar ministerie en alle partijen aan het woord komen om
hun middelen en standpunt naar voor te brengen, en te antwoorden op de middelen en
standpunten van de andere partijen wordt in wezen aan het debat geen enkele wijziging
aangebracht. Ook de wijze van vraagstelling en de wijze van beraadslaging van de jury
blijft ongewijzigd.
Hierna volgen enkele belangrijke wijzigingen in de aanloop naar de beraadslaging.
 Toelichting van de voorzitter aan de jury en wijziging van de regel van de
innerlijke overtuiging naar de redelijke twijfel (art. 136 WHA – art. 326 Sv)
De voorzitter herinnert de gezworenen aan de eed. Hij wijst hen erop dat een
veroordeling enkel kan worden uitgesproken indien uit de toegelaten en aan de
tegenspraak van de partijen onderworpen bewijselementen voortvloeit dat de
beschuldigde boven elke redelijke twijfel schuldig is aan de hem tenlastegelegde
feiten.
 Bewijsminimum (art. 136 WHA – art. 326 Sv)
Bij de toelichting van de voorzitter dient hij de gezworenen te waarschuwen ingeval
bepaalde getuigenverklaringen slechts in aanmerking kunnen genomen worden als
bewijs op voorwaarde dat zij in afdoende mate steun vinden in andere bewijsmiddelen.
Het gaat om de volgende gevallen van bewijsminimum:
-

De volledige anonieme getuigenis
De getuige verhoord bij middel van een teleconferentie
De getuige verhoord bij middel van een videoconferentie of een gesloten televisiecircuit waarbij beeld- en stemvervorming werd toegepast
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Wat de eventuele impact van de Salduz-rechtspraak van het EHRM betreft wordt naar
de omstandige omzendbrief verwezen.
 Overhandiging van de stukken (art. 326 Sv)
Na de vragen gesteld te hebben, overhandigt de voorzitter de stukken aan de
gezworenen in de persoon van de hoofdman van de jury; hij overhandigt hun tevens de
akte van beschuldiging, in voorkomend geval de akte van verdediging, de processenverbaal die het misdrijf vaststellen, en de processtukken.
In tegenstelling tot de vroegere regeling worden de schriftelijke (onder eed) afgelegde
getuigenverklaringen niet meer verwijderd.
 De beraadslaging van de jury over de schuld en begrip redelijke twijfel
(art. 137 WHA – art. 327 Sv)
Alvorens de beraadslaging te beginnen, leest het hoofd van de jury de volgende
aanwijzingen voor, die bovendien in grote letters op de meest in het oog vallende plaats
van de beraadslagingskamer worden opgehangen:
“De wet voorziet dat een veroordeling enkel kan worden uitgesproken indien uit de
toegelaten bewijselementen voortvloeit dat de beschuldigde boven elke redelijke twijfel
schuldig is aan de ten laste gelegde feiten”.

M. HET VERDICT VAN DE JURY (art. 148 – 149 WHA – art. 332 – 333 Sv)
(onmiddellijke inwerkingtreding zie overgangsbepalingen wat schuldvraag betreft)
De bestaande procedure wordt overgenomen behoudens wat volgt.
 Overhandiging van het verdict onder omslag
Nadat de jury tot een beslissing is gekomen en naar de zittingszaal is teruggekeerd
verklaart het hoofd van de jury “in eer en geweten” mee dat de jury tot een verklaring is
gekomen, zonder de inhoud daarvan in de terechtzitting kenbaar te maken.
De verklaring wordt door het hoofd van de jury ondertekend en door hem aan de
voorzitter afgegeven, een en ander in tegenwoordigheid van de gezworenen.
De voorzitter ondertekent de verklaring, doet ze ondertekenen door de griffier en stopt
ze in een enveloppe die door de griffier wordt gesloten. De griffier maakt
voorafgaandelijk een kopie van de verklaring.
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N. DE MOTIVERING VAN DE SCHULDVRAAG (art. 150 WHA – 334 Sv)
(onmiddellijke inwerkingtreding zie overgangsbepalingen wat schuldvraag betreft)
 Het Hof trekt zich een eerste maal samen met de jury terug en motiveert
schuld en onschuld
Het Hof en de gezworenen trekken zich hierna onmiddellijk terug in de
beraadslagingskamer.
Zij moeten niet antwoorden op alle neergelegde conclusies. De wet legt hen enkel op
de “voornaamste redenen van hun beslissing” te formuleren, waarmee uiteraard
zowel naar de redenen van een schuldigverklaring als deze van een
onschuldigverklaring wordt verwezen.
De beslissing wordt ondertekend door de voorzitter, het hoofd van de jury, en de
griffier.
 De regel van de 7/5 meerderheid wordt behouden (art. 151 WHA – art. 335
Sv)
Indien de beschuldigde slechts bij eenvoudige meerderheid aan het hoofdfeit schuldig wordt verklaard, spreekt het Hof zich uit.
De beschuldigde wordt vrijgesproken indien de meerderheid van het Hof het standpunt
van de meerderheid van de jury niet volgt.

O.

MANIFESTE VERGISSING VAN DE JURY (art. 153 – art. 336 Sv)
(onmiddellijke inwerkingtreding zie overgangsbepalingen wat schuldvraag betreft)

Indien het Hof naar aanleiding van het opstellen van de motivering, eenparig overtuigd is dat de gezworenen zich kennelijk hebben vergist betreffende de voornaamste redenen, inzonderheid wat betreft het bewijs, de inhoud van juridische begri ppen of de toepassing van rechtsregels, die hebben geleid tot de beslissing, verklaart
het Hof, bij een met redenen omkleed arrest, dat de zaak wordt uitgesteld en het
verwijst ze naar een nieuwe zitting, om te worden onderworpen aan een nieuwe jury
en aan een nieuw Hof. Geen van de eerste gezworenen of beroepsrechters mag hiervan deel uitmaken.
Niemand heeft het recht deze maatregel uit te lokken; het Hof kan hem slechts ambtshalve gelasten, naar aanleiding van het opstellen van de motivering inzake de schuldvraag, en alleen in geval de beschuldigde schuldig is bevonden; nooit wanneer hij nietschuldig is verklaard.
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P.

DE UITSPRAAK MET BETREKKING TOT DE SCHULD (art. 154 WHA –
art. 337 Sv) (onmiddellijke inwerkingtreding zie overgangsbepalingen wat
schuldvraag betreft)
 Werkwijze

Het Hof en de gezworenen komen daarna in de zittingszaal terug en nemen opnieuw
hun plaats in.
De voorzitter doet de beschuldigde binnenkomen, opent de enveloppe met de verklaring van de jury, die gevoegd wordt aan het dossier, en leest in zijn aanwezigheid
het arrest voor. Het arrest bevat de verklaring van de jury en maakt in voorkomend
geval melding van de toepassing van artikel 335 (de procedure ingeval van een 7/5
meerderheid bij antwoord van de jury op een hoofdvraag) en van de motivering.
Behoudens in geval van vrijspraak en toepassing van artikel 336 Sv (manifeste vergissing inzake de schuldigverklaring), dient de voorziening in cassatie tegen dit arrest te
worden ingesteld samen met de voorziening in cassatie tegen het eindarrest.

Q.

HET DEBAT INZAKE DE STRAF

De bestaande procedure wordt niet gewijzigd behoudens het feit dat de burgerlijke partij
tijdens het debat met betrekking tot deze fase mag tussenkomen en vorderen dat de te
verbeuren zaken, die aan haar toebehoren, aan haar worden teruggegeven (art. 341 Sv).

R.

HET VERZET
 Bevoegdheid van de kamer
ontvankelijkheid van het verzet

van

inbeschuldigingstelling

inzake

De kamer van inbeschuldigingstelling doet uitspraak over de ontvankelijkheid van
het verzet. Indien de eiser in verzet of de advocaat die hem vertegenwoordigt niet
verschijnt, wordt het verzet ongedaan verklaard (art. 358 Sv).
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V

SCHEMATISCH OVERZICHT PROCEDURE VAN DAGSTELLING
VAN HET HOF VAN ASSISEN
Schema overzicht
Procedure van dagstelling Hof van Assisen

Voorafgaande fase

Overleg PK-PG (ongewijzigde procedure)


RAADKAMER: art. 133 Sv

Misdaden bevoegdheid Hof van Assisen
Geen correctionalisatie mogelijk of wenselijk
Lijst art. 2 wet verzachtende omstandigheden

OVERMAKING DOSSIER AAN
PROCUREUR-GENERAAL HOF VAN BEROEP

PROCUREUR-GENERAAL:

vordering KI (binnen kortst mogelijke tijd)
memo: de akte van beschuldiging en de lijst van de getuigen wordt tevens opgesteld

PROCEDURE ART. 233
TERMIJN ter beschikking stellen van dossier (MIN) 15 dagen
WOONSTKEUZE: partijen die geen woon- of verblijfplaats hebben in België zijn gehouden
ten laatste bij verwijzing woonstkeuze in België te doen
ARREST OP VASTE DATUM (KI bepaalt datum uitspraak)
GEEN BETEKENING (arrest op vaste datum) !

MEMO: AKTE VAN BESCHULDIGING

RECHTSMIDDEL
CASSATIETERMIJN: 15 DAGEN VANAF DATUM ARREST
MOTIEVEN CASSATIEBEROEP BEPERKT:
1° wanneer het feit geen misdrijf is volgens de wet;
2° wanneer het openbaar ministerie niet gehoord is;
3° wanneer het arrest niet gewezen is door het bij de wet bepaalde aantal rechters;
4° wanneer de wettelijke voorschriften betreffende het gebruik van de talen in gerechtszaken niet
werd nageleefd;
5° wanneer de in artikel 223 voorgeschreven regels van de tegenspraak niet werden nageleefd.
ART. 416 tweede lid Sv GELDT: CASSATIE MOGELIJK TEGEN uitspraak met toepassing van de
artikelen 135, 235bis en 235ter Sv
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NA CASSATIETERMIJN/CASSATIEPROCEDURE:

VOORSTEL DATUM PG AAN EERSTE VOORZITTER
Akte van beschuldiging moet opgesteld zijn /
lijst getuigen voorbereid: zie preliminaire zitting
OVERLEG EV – PG – PARTIJEN: datum opening zitting
OPENING ZITTING  2+1 DATA: * zitting samenstelling jury (is datum opening cfr art. 240, 1°
Ger.W.) MEMO: minstens 60 gezworenen
* zitting ten gronde
* aanbevolen meteen eveneens de datum van de preliminaire
zitting te bepalen
* gelet op de ambtsverplichtingen van de voorzitter van het
Hof van Assisen is het eveneens aan te bevelen dat de eerste voorzitter deze meteen zou aanduiden

DAGVAARDING PRELIMINAIRE ZITTING (PZ)
VOORWERP ZITTING: lijst getuigen, modaliteiten, verhoor, bomcontrole
TERMIJN: MIN 20 DAGEN (zie verder niet-naleving)
MEMO: Voorzitter: MIN 15 dagen vóór P.Z.: controle of
beschuldigde raadsman heeft gekozen
INHOUD EXPLOOT DAGVAARDING:
 de akte van beschuldiging
 de dagvaarding voor de preliminaire zitting
 een kopie van het arrest van verwijzing
WIE: de beschuldigde en de andere partijen.
Indien de beschuldigde zich in hechtenis bevindt: betekening persoon
NEERLEGGING LIJST GETUIGEN DOOR PG (idem partijen)
MIN 5 DAGEN VÓÓR P.Z.
TER GRIFFIE rechtbank eerste aanleg zetel Hof van Assisen
LIJST GETUIGEN PG: richtlijn openbaar ministerie
 lijst bevat alle getuigen EN voorgestelde volgorde
 lijst kan modaliteiten bevatten van verhoor van bijzondere getuigen
(anonieme/verklaring op afstand – videomedia)
 indien nodig moeten modaliteiten met bepaalde getuigen op voorhand
worden afgesproken met getuige/politiediensten
 lijst kan motivering bevatten
 alleszins op te roepen = politieambtenaren verantwoordelijk voor
o chronologische synthese van de feiten, de eerste vaststellingen, het
verloop van het onderzoek
o opstellen van het moraliteitsonderzoek
 in de lijst wordt een onderscheid gemaakt tussen
o getuigen feiten en de schuld
o moraliteitsgetuigen
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OPGELET:
Indien gegevens van bepaalde getuigen (ook die van andere partijen) ontbreken of onvolledig
verricht de procureur-generaal het nodige opzoekingswerk
PRELIMINAIRE ZITTING: ZETEL = VOORZITTER HOF VAN ASSISEN
De behandeling geschiedt in het openbaar, op straffe van nietigheid;
toepassing gewone regels inzake sluiting deuren / gebruik talen
De beschuldigde en de burgerlijke partij verschijnen persoonlijk of worden vertegenwoordigd
door een advocaat.
Ingeval de beschuldigde persoonlijk verschijnt, verschijnt hij ongeboeid en slechts vergezeld
door bewakers om te beletten dat hij ontvlucht.
GEEN RECHTSMIDDEL MOGELIJK: ZELFS BIJ AFWEZIGHEID VAN EEN PARTIJ:
opletten regelmatige betekening / termijn / woonstkeuze
Bij niet-naleving van de dagvaardingstermijn + op voorwaarde dat een van de partijen die nietnaleving opwerpt uiterlijk bij de opening van de preliminaire zitting en vóór alle exceptie of
verweer, bepaalt de voorzitter van het Hof van Assisen bij beschikking ambtshalve een nieuwe
datum en een nieuw uur voor de preliminaire zitting.
BOMCONTROLE: Voorzitter kan deze gelasten (gewone regels bodemrechter van toepassing)
De vordering of het verzoek om bomcontrole, op straffe van verval, voor ieder ander
rechtsmiddel dient te worden opgeworpen, behalve indien het middel betrekking heeft op
nieuwe concrete elementen die tijdens de terechtzitting aan het licht zijn gekomen.
VOORZITTER STELT LIJST + VOLGORDE GETUIGEN VAST + EVENTUEEL
MODALITEITEN VAN VERHOOR (bijzonde re getuigen)
De voorzitter kan de verzoeken afwijzen ingeval getuigen kennelijk niets uit te staan hebben
met de feiten / schuld of onschuld / moraliteit beschuldigde.
De moraliteitsgetuigen van de beschuldigde zullen steeds het laatst worden gehoord.
Politieambtenaren verantwoordelijk chronologische synthese (zie boven) / en opstellen van het
moraliteitsonderzoek.
De voorzitter moet ernaar streven om de duur van de terechtzitting ten gronde zo kort mogelijk
te houden.
ARREST: bepaalt getuigenlijst + volgorde + eventueel modaliteiten van verhoor (zie bijzondere getuige)
GEEN RECHTSMIDDEL MOGELIJK
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DAGVAARDING TWEE ZITTINGEN (zitting samenstelling jury + zitting ten gronde)
De procureur-generaal laat in één exploot aan de beschuldigde en aan de burgerlijke partij betekenen
1. het arrest betreffende de preliminaire zitting
2. de dagvaarding zitting samenstelling van de jury (MIN twee werkdagen vóór
de zitting ten gronde)
3. de dagvaarding zitting ten gronde
MEMO: DAGVAARDING GEZWORENEN  ZITTING SAMENSTELLING JURY
(art. 240 Ger.W.)

TERMIJN: MIN 15 DAGEN
Betekening aan de persoon indien de beschuldigde zich in hechtenis bevindt.
De termijn van dagvaarding is vijftien dagen, tenzij de partijen daar uitdrukkelijk afstand van
doen.
Bij niet-naleving van deze termijn en op voorwaarde dat één van de partijen die niet-naleving
opwerpt uiterlijk bij de opening van de zitting en vóór alle exceptie of verweer, bepaalt de
voorzitter bij beschikking ambtshalve een nieuwe datum en een nieuw uur voor de opening van
de zitting.
MEMO
MIN 8 dagen vóór zitting samenstelling jury: controle identiteit gezworenen cfr art.
240bis Ger.W.
MIN 48 uren vóór zitting samenstelling jury: betekening lijst gezworenen aan beschuldigden voegen stukken administratief onderzoek bij dossier cfr art. 241 Ger.W.
ZITTING SAMENSTELLING JURY
Voorwerp: loting gezworenen / wraking / ontslag – vrijstelling
MIN twee werkdagen vóór de zitting ten gronde, worden de gezworenen opgeroepen voor
het Hof van Assisen in tegenwoordigheid van de procureur-generaal, van de beschuldigde of
zijn raadsman en van de burgerlijke partij of haar raadsman.
VERSTEK
Wanneer de beschuldigde, die zich niet in hechtenis bevindt, zich niet persoonlijk aanmeldt
of zich niet laat vertegenwoordigen door een advocaat, op de voor de opening van de debatten
vastgestelde datum,  geeft de voorzitter van het Hof van Assisen terstond een beschikking
houdende dat die beschuldigde bij verstek zal worden berecht (hierop volgt gewone procedure).
OPGELET: de beschuldigde tegen wie een bevel tot gevangenneming in uitvoering is kan in
principe geen verstek laten: zie echter de omstandige omzendbrief inzake onderling strijdige
wetsbepalingen en nadere toelichting m.b.t.het begrip verstek
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LOTING GEZWORENEN
 wraking / gewone regels: OM / beschuldigde(n) / aantal in functie van aantal
plaatsvervangende gezworenen
 norm inzake geslacht van de jury: MAX 2/3 (8) van hetzelfde geslacht: geldt enkel voor eerste 12  effectieve jury  voorzitter  ambtshalve wraking voor
norm 2/3 te bekomen
EEDAFLEGGING JURY NA SAMENSTELLING (straffe van nietigheid)
INFORMATIESESSIE VAN DE JURY: KONING bepaalt modaliteiten
+ inwerkingtreding
MIN TWEE WERKDAGEN NA ZITTING JURY
(procedure ongewijzigd behoudens samenstelling jury: zie zitting samenstelling jury)
INLEIDING: FASE ZUIVERING NIETIGHEDEN: opgelet: uitzondering openbare orde is
opgeheven
FASE VOORLEZING / OVERHANDIGING PROCESAKTEN
VOORLEZING ARREST VAN VERWIJZING: FACULTATIEF
De voorzitter kan de griffier bevelen het arrest van verwijzing geheel of ten dele voor te lezen
De griffier overhandigt dan aan elke gezworene een afschrift van de akte van beschuldiging en
van de akte van verdediging, zo er één bestaat.
AKTE VAN BESCHULDIGING / VERDEDIGING
De procureur-generaal leest de akte van beschuldiging voor en de beschuldigde of zijn raadsman de akte van verdediging.
De procureur-generaal zet het onderwerp van de beschuldiging uiteen (mogelijkheid toelichtingen te geven).
Indien hij dit wenst, zet de beschuldigde of zijn advocaat beknopt zijn verdediging uiteen.

GETUIGENVERHOOR
OPMERKING: burgerlijke partij wordt als partij verhoord, niet als getuige: zie toelichting in de omstandige omzendbrief

Overige: zie omstandige omzendbrief
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VI DE HERVORMING VAN HET HOF VAN ASSISEN
A.

BEVOEGDHEID
a.

Wijziging van de bepalingen van de wet van 4 oktober 1867 op de ve rzachtende omstandigheden

Art. 229 WHA wijzigt art 1 van de wet van 4 oktober 1867; art. 230 WHA vervangt art.
2 van diezelfde wet: Inwerkingtreding 1° dag van de vierde maand na die van publicatie: nl. op 1 mei 2010; artikel 21 van de wet van 27 december 2012 ‘houdende diverse
bepalingen betreffende justitie’, waardoor een punt 6°/1 ingevoegd wordt in het derde
lid van artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden,
alsmede artikel 3 van de wet van 14 januari 2013 ‘tot wijziging van artikel 405quater
van het Strafwetboek en artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende
omstandigheden’ waardoor een punt 5°/1 in hetzelfde lid wordt ingevoegd (beide gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2013): inwerkingtreding de 10° dag
na de publicatie: 10 februari 2013.
 Toelichting m.b.t. parlementaire voorbereiding
Tijdens de parlementaire werkzaamheden in de Senaat werd in navolging van het advies
van de Hoge Raad voor de Justitie (cfr. advies van de Hoge Raad voor de Justitie d.d.
28 januari 2009) geopteerd de correctionalisatie van misdaden door het onderzoeksgerecht bij aanneming van verzachtende omstandigheden op te heffen, zodat bepaalde
misdaden rechtstreeks naar de correctionele rechtbank zouden kunnen verwezen worden, en die rechtbank ook bevoegd zou zijn om bepaalde criminele straffen uit te spr eken.
De bevoegdheid van de correctionele rechtbank zou dan grondig gewijzigd worden.
Deze optie werd echter volkomen verlaten tijdens de verdere werkzaamheden in de
Kamer van Volksvertegenwoordigers, en uiteindelijk werd geopteerd om de lijst corre ctionaliseerbare misdaden uit te breiden, waardoor het Hof van Assisen enigszins zou
kunnen ontlast worden9. De voornaamste wijziging qua bevoegdheid volgt thans uit die
gewijzigde lijst.
 Bevoegdheid van de onderzoeksgerechten m.b.t. het aannemen van
verzachtende omstandigheden of van een verschoningsgrond
 Algemeen
Art. 1 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden stelt het principe dat de beoordeling van de verzachtende omstandigheden, in de gevallen bij hoofd9

Parl. St, Kamer,.DOC 52 2127/008, Verslag namens de commissie voor de Justitie uitgebracht door de heer Eric
LIBERT en mevrouw Els DE RAMMELAERE; p. 106; Parl. St, Kamer; DOC 52 2127/007; amendement nr. 135
van mevrouw Clotilde NYSSENS.
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stuk IX, 1°Boek van het Strafwetboek voorzien, en van de verschoningsgronden10 in
principe berust bij het rechtsprekend college, doch eveneens zoals daarna bepaald, bij
de rechtsmachten belast met het onderzoek en het openbaar ministerie. Die verzachtende omstandigheden en verschoningsgronden worden in de arresten en vonnissen medegedeeld.
Artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden van dezelfde wet wordt vervangen door art. 230 WHA.
Zoals voorheen kan de raadkamer of de kamer van inbeschuldigingstelling , bij een
met redenen omklede beschikking (arrest), de verdachte naar de correctionele
rechtbank verwijzen in de gevallen waarin er grond mocht zijn om alleen een correctionele straf uit te spreken wegens verzachtende omstandigheden of om reden van
verschoning. De correctionalisatie blijft dus behouden.
De mogelijkheid voor het openbaar ministerie, indien geen gerechtelijk onderzoek is
gevorderd, om de beklaagde rechtstreeks voor de correctionele rechtbank te dagvaarden of op te roepen met mededeling van de verzachtende omstandigheden of
van de reden van verschoning, wanneer het van oordeel is dat er wegens verzachtende
omstandigheden of om reden van verschoning geen grond is om een hogere straf te vorderen dan een correctionele straf, blijft eveneens behouden.
De beperkende lijst gevallen waarin het openbaar ministerie rechtstreeks kan dagvaarden of oproepen en de raadkamer of de kamer van inbeschuldigingstelling kan verwijzen wegens verzachtende omstandigheden wordt echter uitgebreid zoals verder volgt.
Hierbij is meteen te onderstrepen dat de lijst mogelijkheden waarover het ope nbaar ministerie beschikt om rechtstreeks te dagvaarden of op te roepen in zaken
waar geen gerechtelijk onderzoek is gevorderd exact dezelfde zijn als deze waarover de onderzoeksgerechten beschikken na gerechtelijk onderzoek.
 Lijst correctionaliseerbare misdaden van art. 2 van de wet van 4
oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden
Inwerkingtreding 1° dag van de vierde maand na die van publicatie: nl. op 1 mei 2010;
artikel 21 van de wet van 27 december 2012 ‘houdende diverse bepalingen betreffende
justitie’, waardoor een punt 6°/1 ingevoegd wordt in het derde lid van artikel 2 van de
wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, alsmede artikel 3 van de
wet van 14 januari 2013 ‘tot wijziging van artikel 405quater van het Strafwetboek en
artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden’ waardoor
een punt 5°/1 in hetzelfde lid wordt ingevoegd (beide gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 31 januari 2013): inwerkingtreding de 10° dag na de publicatie: 10 f ebruari 2013;
1° als de in de wet bepaalde straf twintig jaar opsluiting niet te boven gaat;

10

Art. 229 WHA voegt de woorden “en van de verschonin gsgronden” in.
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2° als het gaat om een poging tot misdaad strafbaar met levenslange opsluiting;
3° als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 216, tweede lid, van het Strafwetboek;
4° als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 347bis, §§ 2 en 4, van het Str afwetboek;
5° als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 375, laatste lid, van het Strafwetboek,
waarvoor de straf in voorkomend geval met toepassing van artikel 377bis van hetzelfde
Wetboek kan worden verhoogd;
5°/1 als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 405quater, 6° van het Strafwetboek;
6° als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 408 van het Strafwetboek;
6°/1 als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 410bis, derde lid, 5° van het Strafwetboek;
7° als het gaat om een misdaad bedoeld in de artikelen, 428, § 5, en 429 van het Strafwetboek;
8° als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 473, laatste lid, van het Strafwetboek;
9° als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 474 van het Strafwetboek;
10° als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 476 van het Strafwetboek;
11° als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 477sexies van het Strafwetboek;
12° als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 513, tweede lid, van het Strafwe tboek, waarvoor de straf in voorkomend geval met toepassing van artikel 514bis van
hetzelfde Wetboek kan worden verhoogd;
13° als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 518, tweede lid, van het Strafwe tboek;
14° als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 530, laatste lid, van het Strafwetboek, die met toepassing van artikel 531 van hetzelfde Wetboek wordt gestraft, waarvoor de straf in voorkomend geval met toepassing van artikel 532bis van hetzelfde
Wetboek kan worden verhoogd.
******
 Vergelijkende lijst
Gelet op de bepaling van inwerkingtreding gaat de uitbreiding slechts effectief in op
de 1° dag van de vierde maand na die van publicatie: nl. op 1 mei 2010. Het is bi j-

35

gevolg noodzakelijk de wijzigingen in detail te overlopen. Tot vermelde datum
blijft de oude lijst van artikel 2 van de wet op de verzachtende omstandigheden
van kracht.
In het hierna volgend overzicht wordt telkens een vergelijking gemaakt van de bestaande en de nieuwe toestand en wordt de uitbreiding aangeduid die slechts in
werking treedt op 1 mei 2010. Tot die datum blijft de oude wet op de verzachtende
omstandigheden geldig.
1° als de in de wet bepaalde straf twintig jaar opsluiting niet te boven gaat: ongewijzigd;
2° als het gaat om een poging tot misdaad strafbaar met levenslange opsluiting:
Nieuw: (bijvoorbeeld poging moord)
Deze rubriek vereist enig commentaar. In de Franstalige tekst van art. 230 WHA is
een vergissing geslopen. Deze tekst bepaalt immers: “s’il s’agit d’une tentative de
crime qui est punie de la réclusion à perpétuité”. Uit deze tekst zou blijken dat de
mogelijkheid tot correctionalisatie slechts van toepassing zou zijn op de gevallen
waarbij de “poging tot misdaad” bestraft wordt met levenslange opsluiting vermits
“punie” grammaticaal slechts betrekking kan hebben op “tentative”.
Er bestaan inderdaad enkele misdaden waarvan de poging wordt gelijkgesteld en wordt
bestraft met levenslange opsluiting. Er kan bijvoorbeeld verwezen worden naar gevallen
van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht 11 . De wetgever heeft
echter nooit de bedoeling gehad om specifiek naar die gevallen te verwijzen teneinde
het Hof van Assisen te ontlasten door die pogingen correctionaliseerbaar te maken. Dit
zou ten andere weinig zin hebben gelet op de omzeggens onbestaande impact van zulke
operatie. De Franstalige tekst heeft op zich weinig zin en is zonder meer strijdig met de
bedoeling van de wetgever die wel strookt met de Nederlandstalige tekst van art. 230
WHA, en hierbij kan verwezen worden naar de parlementaire voorbereiding die een
klare uitleg verschaft omtrent de bedoeling van de wetswijziging.
Tijdens de voorbereiding van de WHA werd dit artikel meerdere malen gewijzigd. In de
fase van de behandeling door de Senaat werd er nog verwezen naar een grijze zone van
correctionaliseerbare misdaden. Toen reeds werd de bovenvermelde rubriek vermeld. Er
kan verwezen worden naar het compromis waarbij werd geopteerd voor het voorstel van
de Hoge Raad voor de Justitie 12. Er werd toen duidelijk verwezen naar de pogingen tot
misdaad behorend tot de bevoegdheid van het Hof van Assisen (dus niet de pogingen tot
doodslag die tot de correctionele rechtbank behoren). Er werd bovendien benadrukt dat
de uitsluiting van de “pogingen tot moord” zou leiden tot een vermindering van het aantal zaken behandeld voor het Hof van Assisen13.
11

Zie bijvoorbeeld art. 136quinquies eerste en tweede lid en art. 136septies, 6° Sw.
Parl. St., Kamer, DOC 52 2127/008, Verslag namens de commissie voor de Justitie uitgebracht door de heer E.
LIBERT en mevrouw E. DE RAMMELAERE, p. 17.
13
Parl. St., Kamer, DOC 52 2127/008, Verslag namens de commissie voor de Justitie uitgebracht door de heer E.
LIBERT en mevrouw E. DE RAMMELAERE, p. 56.
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Tijdens de verdere genese van het ontwerp in de commissie voor de Justitie van de Kamer diende mevrouw Clotilde Nyssens een amendement nr. 135 14 in dat – uitgenomen
enkele grammaticale of louter technische verbeteringen – de tekst van de wet bevat en
een duidelijke verantwoording geeft waaruit de bedoeling van de wetgever onomstotelijk blijkt15 . Met betrekking tot de lijst correctionaliseerbare misdaden, en meer bijzo nder inzake de hier geviseerde rubriek stelt de verantwoording dat misdaden zonder
dodelijk slachtoffer (pogingen) opgenomen zijn in de lijst: “Uit de dagelijkse
praktijk blijkt dat er een groot verschil bestaat tussen een poging waarbij de misdaad
praktisch voltrokken was, en waarbij de gevolgen ten aanzien va n het slachtoffer
bijzonder ernstig zijn, en deze waarbij juridisch zeker sprake is van poging, maar de
fase waarin ze mislukte of de gebruikte middelen zodanig weinig effect sorteerden dat
het slachtoffer er praktisch of helemaal geen gevolgen van ondervi ndt” en verder
“…Buiten de hoger vermelde lijst worden de misdaden strafbaar met levenslange
opsluiting en misdaden waarbij een dodelijk slachtoffer is 16 gevallen en de dader de
intentie tot doden had, behandeld voor het Hof van Assisen ”.
Uit deze duidelijke toelichting volgt dat de Nederlandstalige tekst van art. 230 WHA
slechts voor één interpretatie vatbaar is, en het onbetwistbaar de bedoeling van de
wetgever is op algemene wijze de correctionalisatie mogelijk te maken van de poging
van “misdaden die bestraft worden met levenslange opsluiting” zoals moord.
Nu de wet niets preciseert m.b.t. de strafmaat die op de poging misdaad van toepassing
is, dient er van uitgegaan te worden dat ook in die gevallen waarbij de poging van een
misdaad wordt gelijkgesteld met het voltooide misdrijf en bestraft met levenslange
opsluiting, correctionalisatie mogelijk is.
Zoals de zaken nu staan is er echter nood aan een snelle tussenkomst van de wetgever.
Er is immers prake van een duidelijke Franstalige (doch foutieve) wettekst die op
zich genomen geen andere interpretatie toelaat, terwijl de (volgens de parlementaire
voorbereiding correcte) Nederlandstalige tekst spijtig genoeg twee interpretaties
mogelijk maakt waarvan er een correspondeert met de werkelijke bedoeling van de
wetgever. Deze uitermate spijtige situatie van tegenstrijdigheid tussen de teksten in
beide landstalen veroorzaakt rechtsonzekerheid die niet zonder meer kan worden
rechtgetrokken bij omzendbrief en evenmin bij erratum nu de vergissing eveneens
geslopen is in het door de Koning ondertekend perkament.
Het College van procureurs-generaal heeft de Minister van Justitie bijgevolg gevraagd
bij hoogdringendheid een wetswijziging aan het parlement voor te leggen.

14

Parl. St., Kamer, DOC 52 2127/008, Verslag namens de commissie voor de Justitie uitgebracht door de hee r E.
LIBERT en mevrouw E. DE RAMMELAERE, p. 128: amendement nr. 135 dat ertoe strekt artikel 218 te verva ngen, wordt aangenomen met 10 stemmen en 4 onthoudingen.
15
Parl. St., Kamer, DOC 52 2127/007, amendement nr. 135 van mevrouw NYSSENS, toen art. 218; Parl. St.,
Kamer, DOC 52 2127/008, Verslag namens de commissie voor de Justitie uitgebracht door de heer E. LIBERT en
mevrouw E. DE RAMMELAERE, amendement 135 werd aangenomen, p. 128.
16
Parl. St., Kamer, DOC 52 2127/007, amendement nr. 135 van mevrouw NYSSENS, verantwoording p. 6-8.
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Bij arrest van 3 november 2010 17 overwoog het Hof van Cassatie dat die wetsbepaling
in die zin moet begrepen worden dat zij de correctionalisering toestaat van elke poging
tot misdaad “die gestraft wordt” met levenslange opsluiting en die dus zelf gestraft
wordt met de straf die, overeenkomstig de artikelen 52 en 80, eerste lid Strafwetboek,
onmiddellijk lager is.
Het Hof stelde uitdrukkelijk dat de onderzoeksgerechten na aanneming van
verzachtende omstandigheden, iemand die van moordpoging wordt verdacht naar de
correctionele rechtbank kunnen verwijzen.
Amendementen nr. 29 en 30 18 tot invoeging van een nieuwe titel XIII in het wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende justitie werden ingediend om de Franse
tekst aan te passen aan de bedoeling van de wetgever, weergegeven in de Nederlandse
tekst.
Die amendementen werd verworpen. Het verslag van de commissie voor de justitie bevat enkel na de vermelding van het indienen van de amendementen “Voor het overige
worden geen opmerkingen gemaakt”.
3° als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 216, tweede lid, van het Strafwetboek;
Nieuw: valse getuigenis in criminele zaken ingeval de beschuldigde tot levenslange
opsluiting veroordeeld is: strafbaar met opsluiting van 20 tot 30 jaar.
4° als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 347bis, §§ 2 en 4, van het Strafwetboek;
Vroeger: wanneer de gijzeling voor de gegijzelden geen andere gevolgen heeft dan een
blijvende fysieke of psychische ongeschiktheid, ongeacht de leeftijd van de gegijzelde
persoon (art. 347 bis, § 2: Gijzeling wordt gestraft met opsluiting van twintig tot dertig
jaar; de straf is levenslange opsluiting indien de gijzelaar een minderjarige is).
Nieuwe uitbreiding:
 Art. 347bis § 4, (1° en 2°) van het Strafwetboek, dit is inzonderheid de gijzeling:
 1° indien de aanhouding, de gevangenhouding of de ontvoering van de
gijzelaar, hetzij een ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij een blijvende fysieke
of psychische ongeschiktheid, hetzij het volledig verlies van het gebruik van
een orgaan, hetzij zware verminking, hetzij de dood ten gevolge heeft;
 2° indien de gijzelaars zijn onderworpen aan de handelingen bedoeld in art.
417ter, eerste lid SW, namelijk:
o de onderwerping van een persoon aan foltering (art. 417bis Sw: elke
opzettelijke onmenselijke behandeling die hevige pijn of ernstig en
vreselijk lichamelijk of geestelijk lijden veroorzaakt);


17
18

Bijzondere aandachtspunten m.b.t. de verzwarende omstandigheden van
foltering: de expliciete verwijzing naar art. 417 eerste lid Sw betekent in een
beperkende interpretatie dat een gijzeling gepaard gaande met foltering met
de bijkomende verzwarende omstandigheden van art. 417ter, tweede en derde

AR P.10.1611.
Parl. St., Kamer, DOC 53 2429/003, p. 22 e.v. en DOC 53 2429/006, p. 72.
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lid Sw niet meer correctionaliseerbaar is (zelfs als zou dat misdrijf van
foltering op zich nog wel correctionaliseerbaar zijn). Ter ondersteuning van
deze visie kan verwezen worden naar de parlementaire werkzaamheden. Tijdens
de parlementaire beprekingen onderstreepte mevrouw Clotilde Nyssens dat
concreet wordt voorgesteld de lijst van de correctionaliseerbare misdaden die
vervat zijn in artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende
omstandigheden uit te breiden met nieuwe categorieën, waarvoor de verwijzing
naar de correctionele rechtbank tot dusver onmogelijk was. De Minister van
Justitie voegde hieraan toe dat aan het bestaande systeem van toepassing van
verzachtende omstandigheden dus enkel een aantal nieuwe categorieën worden
toegevoegd19 , en verwees naar de verantwoording van het amendement. Uit de
verantwoording van het amendement blijkt verder dat buiten de hoger
vermelde lijst de misdaden strafbaar met levenslange opsluiting, en misdaden
waarbij een dodelijk slachtoffer is gevallen en de dader de intentie had tot
doden worden behandeld door het Hof van Assisen. Uit de parlementaire
werkzaamheden blijkt bijgevolg de wil om de uitbreiding van de
verzachtende omstandigheden te beperken. De gijzeling die gepaard gaat met
de verzwarende omstandigheden voorzien in art. 347bis, § 4 wordt bestraft
met levenslange opsluiting en is tot 1 mei 2010 enkel in de gelimiteerde
bovenvermelde gevallen correcti onaliseerbaar. De uitbreiding dient bijgevolg
beperkend geïnterpreteerd te worden20.


19

Er bestaat echter geen eensgezindheid over de interpretatie die te geven is aan de
verwijzing in art. 347bis, § 4, 2° naar art. 417 eerste lid Sw. Volgens een andere
interpretatie betekent deze verwijzing dat een gijzeling met een foltering die op
zich gepaard gaat met de bovenvermelde eigen verzwarende omstandigheden thans
correctionaliseerbaar is voor zover het zelfstandig misdrijf van foltering met zijn
eigen verzwarende omstandigheden zelf correctionaliseerbaar is. Dit wordt gemotiveerd door het feit dat bij de omschrijving van gijzeling enkel naar art. 417ter
eerste lid SW wordt verwezen, en de andere leden dus niet in aanmerking komen
als verzwarende omstandigheid van gijzeling. Deze redenering houdt uiteraard op
zodra de foltering met zijn eigen verzwarende omstandigheden als zelfstandig
misdrijf niet meer correctionaliseerbaar is, namelijk in de gevallen opgesomd in
art. 417ter, derde lid SW. Volledigheidshalve is op te merken dat in artikel 2 van
de wet van 14 juni 2002 de woorden “eerste lid” toegevoegd werden na de woo rden “artikel 417ter” in artikel 347bis § 4, 2° ingevolge een “verbetering”, die als
volgt werd gemotiveerd: “Derhalve moet een verwijzing worden ingevoerd naar
het artikel dat foltering strafbaar stelt (artikel 417ter) en geen verwijzing naar art.
417bis eerste lid, 1°, dat het begrip “foltering” omschrijft. Dat art. 417bis strekt
er alleen toe te verduidelijken wat men moet verstaan onder de woorden “foltering, onmenselijke behandeling en onterende behandeling” voor de toepassing van
de artikelen 417ter tot 417quinquies, die deze handelingen strafbaar stellen.” De
wetgever bedoelde met de invoering van het “eerste lid” na artikel 417ter de we t-

Parl. St., Kamer, DOC 52 2127/008, Verslag
LIBERT en mevrouw E. DE RAMMELAERE,
20
Parl. St., Kamer, DOC 52 2127/008, Verslag
LIBERT en mevrouw E. DE RAMMELAERE,

namens de commissie voor de Justitie uitgebracht door de heer E.
p. 106.
namens de commissie voor de Justitie uitgebracht door de heer E.
p. 65 e.v.
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gevingstechnische praktijk van het Strafwetboek te volgen, namelijk “Als een artikel in het SW immers een verzwarende omstandigheid b evat door te verwijzen
naar een ander artikel van datzelfde Wetboek, wordt er ve rwezen naar het artikel
dat de handeling strafbaar stelt21”.


Het College van procureurs-generaal heeft de Minister van Justitie bijgevolg
gevraagd bij hoogdringendheid een wetswijziging voor te leggen aan het
parlement. Zolang de wetgever hierover geen standpunt heeft ingenomen is
voorrang te geven aan de beperkende interpretatie en dient ervan uitgegaan
te worden dat NIET CORRECTIONALISEERBAAR zijn: gijzeling gepaard
gaande met foltering met volgende omstandigheden:
 Art. 417ter, tweede lid (1° en 2°): als de foltering (in het kader van de gijzeling) gepleegd is:
o 1°
 hetzij door een openbaar officier of ambtenaar, drager of agent van de
openbare macht die handelt naar aanleiding van de uitoefening van zijn
bediening;
 hetzij op een persoon die ten gevolge van zwangerschap, een ziekte, dan
wel een lichamelijk of een geestelijk gebrek of onvolwaardigheid of wegens een precaire toestand bijzonder kwetsbaar is;
 hetzij op een minderjarige;
o 2° Wanneer de handeling een ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij een blijvende fysieke of psychische ongeschiktheid, hetzij het volledig verlies van
een orgaan of van het gebruik van een orgaan, hetzij een zware verminking
heeft veroorzaakt.
 Art. 417ter, derde lid, 1° en 2°
o als het is gepleegd op een minderjarige of op een persoon die uit hoofde van
zijn lichaams- of geestestoestand niet bij machte is om in zijn onderhoud te
voorzien, door de vader, de moeder of door andere bloedverwanten in de
opgaande lijn, door enig andere persoon die gezag over hem heeft of die
hem onder zijn bewaring heeft, of door iedere meerderjarige persoon die
occasioneel of gewoonlijk met het slachtoffer samenleeft;
o als het de dood heeft veroorzaakt, en gepleegd is zonder het oogmerk om te
doden.

5° als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 375, laatste lid, van het Strafwetboek,
waarvoor de straf in voorkomend geval met toepassing van artikel 377bis van hetzelfde
Wetboek kan worden verhoogd;
Vroeger: Verkrachting op een kind dat geen volle tien jaar oud is wordt bestraft met
opsluiting van 20 tot 30 jaar.
Nieuwe uitbreiding: De minimumstraf kan met 2 jaar worden verhoogd (tot 22
jaar opsluiting) wanneer een van de drijfveren van de misdaad bestaat in de haat
tegen, het misprijzen van of de vijandigheid tegen een persoon wegens diens
zogenaamd ras, zijn huidskleur, zijn afkomst, zijn nationale of etnische afstamming,
zijn nationaliteit, zijn geslacht, zijn sexuele geaardheid, zijn burgerlijke staat, zijn
21

Parl. St. Kamer, DOC 50, 1387/011, p. 5, Verslag namens de commissie Justitie.
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geboorte, zijn leeftijd, zijn fortuin, zijn geloof of levensbeschouwing, zijn huidige of
toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, zijn taal, zijn politieke overtuiging,
een fysieke of genetische eigenschap of zijn sociale afkomst (art. 377bis Sw).
5°/1 als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 405quater, 6° van het Strafwetboek.
Ingevolge de wijziging door artikel 2 van de wet van 14 januari 2013 ‘tot wijziging van
artikel 405quater van het Strafwetboek en artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de
verzachtende omstandigheden’ worden de categorieën bijzonder beschermde
slachtoffers van opzettelijke slagen of verwondingen uitgebreid en worden de straffen
verzwaard. Sinds 10 februari 2013 luidt artikel 405quater van het Strafwetboek:
“Wanneer een van de drijfveren van de misdaad of het wanbedrijf bestaat in de haat
tegen, het misprijzen van of de vijandigheid tegen een persoon wegens diens zog enaamd
ras, zijn huidskleur, zijn afkomst, zijn nationale of etnische afstamming, zijn national iteit, zijn geslacht, zijn geslachtsverandering, zijn seksuele geaardheid, zijn burgerlijke
staat, zijn geboorte, zijn leeftijd, zijn fortuin, zijn geloof of lev ensbeschouwing, zijn huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, zijn taal, zijn politieke overtu iging, zijn syndicale overtuiging, een fysieke of gen etische eigenschap of zijn sociale
afkomst, zijn de straffen de volgende :
1° in de in artikel 393 bedoelde gevallen is de straf levenslange opsluiting;
2° in de in de artikelen 398, 399, 405 en 405bis, 1° tot 3°, bedoelde gevallen wordt de
in voornoemde artikelen bedoelde maximale gevangenisstraf verdubbeld met een max imum van vijf jaar en de maximale geldboete verdubbeld met een maximum van vijfho nderd euro;
3° in de in de artikelen 400, eerste lid, 402 en 405bis, 4°, bedoelde gevallen is de straf
opsluiting van vijf jaar tot tien jaar;
4° in de in de artikelen 400, tweede lid, 401, eerste lid, 403, 405bis, 5° en 9°, bedoelde
gevallen is de straf opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar;
5° in de in de artikelen 401, tweede lid, 405bis, 6°, 7° en 10°, bedoelde gevallen is de
straf opsluiting van vijftien jaar tot twintig jaar;
6° in de in de artikelen 404, 405bis, 8° en 11°, bedoelde gevallen is de straf opsluiting
van twintig jaar tot dertig jaar.”
De Raad van State verwees in zijn advies 22 naar zijn advies 51602/1/V-2/V van 19 juli
2012 over het voorontwerp van wet ‘houdende diverse bepalingen betreffende justitie’.
De Raad van State stelde vast dat het ontworpen artikel 405quater van het Strafwetboek
voorziet in een verhoging van de maximumstraffen, net als het geval was voor het
wetsontwerp waarover de Raad van State zich in het voormeld advies heeft uitgesproken.
“Daar komt bij dat ook in dit geval, indien verzwarende omstandigheden worden aangenomen op grond van het ontworpen artikel 405quater, 6°, namelijk voor de misdrijven bedoeld in de artikelen 404, 405bis, 8° en 11° van het Strafwetboek, die misdrijven
niet meer in aanmerking komen voor correctionalisering en dus steeds door het Hof van
Assisen zullen moeten worden behandeld.”
22

Parl. St., Kamer DOC 53 2473/001, P. 17-18.
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Slechts door een amendement nr. 1 23 beoogde de regering een nieuw punt 5°/1 in de lijst
van artikel 2, derde lid van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden in te voegen.
6° als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 408 van het Strafwetboek;
Nieuw: verkeersbelemmering indien het feit iemands dood ten gevolge heeft
strafbaar met opsluiting van 20 tot 30 jaar.
6°/1 als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 410bis, derde lid, 5° van het
Strafwetboek.
Deze bepaling werd ingevoegd door artikel 21 van de wet van 27 december 2012
houdende diverse bepalingen van justitie.
Ingevolge de wijziging door artikel 20 van de wet van 27 december 2012 werd artikel
410bis van het Strafwetboek gewijzigd door de verzwarende omstandigheden ook
toepasselijk te maken wanneer opzettelijke slagen of verwondingen toegebracht worden
aan een personeelslid door de FOD Justitie tewerkgesteld in een penitentiaire inrichting
of binnen het veiligheidskorps enerzijds en door de straffen te verzwaren anderzijds.
Het luidt sinds 10 bebruari 2013 als volgt:
“Indien de schuldige, in de gevallen omschreven in de artikel 39 8 tot 405, de misdaad
of het wanbedrijf pleegt tegen een chauffeur, een begeleider, een controleur of een
loketbediende van een uitbater van een netwerk voor openbaar vervoer, een
personeelslid door de FOD Justitie tewerkgesteld in een penitentiaire inrichting of
binnen het veiligheidskorps, een postbode, een brandweerman, een lid van de civiele
bescherming, een ambulancier, een arts, een apotheker, een kinesitherapeut, een
verpleegkundige, een lid van het personeel aangesteld voor het onthaal in de
spoeddiensten van de verzorgings-instellingen, een maatschappelijk werker of een
psycholoog van een openbare dienst, in de uitoefening van hun bediening, zijn de
straffen dewelke in het derde lid worden bedoeld.
Indien de schuldige, die als leerling of student is ingeschreven in een
onderwijsinstelling of er was ingeschreven tijdens de zes maanden die aan de feiten zijn
voorafgegaan, of die vader, moeder of familielid van die leerling of student is, of enige
andere persoon is die gezag heeft over die leerling of student of hem onder zijn
bewaring heeft, de misdaad of het wanbedrijf heeft gepleegd tegen een lid van het
personeel of van de directie van de onderwijsinstelling, tegen de personen die de
opvang van leerlingen verzorgen in een medisch-pedagogisch instituut dat door een
gemeenschap wordt ingericht of gesubsidieerd, of tegen een externe actor die door de
gemeenschapsoverheden belast is met het voorkomen en het oplossen van geweld op
school, in de uitoefening van hun bediening zijn de straffen dewelke in het derde lid
worden bedoeld.
De straffen zijn de volgende:
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1° in de in de artikelen 398, 399 en 405 bedoelde gevallen, wordt de in voornoemde
artikelen bedoelde maximale gevangenisstraf verdubbeld met een maximum van vijf
jaar;
2° in de in de artikelen 400, eerste lid en 402 bedoelde gevallen, is de straf opsluiting
van vijf jaar tot tien jaar;
3° in de in de artikelen 400, tweede lid, 401, eerste lid en 403 bedoelde gevallen, is de
straf opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar;
4° in de in artikel 401, tweede lid bedoelde gevallen, is de straf opsluiting van vijftien
tot twintig jaar;
5° in de in artikel 404 bedoelde gevallen, is de straf opsluiting van twintig tot dertig
jaar.”
De Raad van State merkte in zijn advies 24 op dat het misdrijf uit artikel 404 van het
Strafwetboek, in combinatie met artikel 410bis van het Strafwetboek, niet langer in
aanmerking zal komen voor correctionalisering en dus steeds voor het Hof van Assisen
zal behandeld moeten worden (artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 “op de
verzachtende omstandigheden”).
Slechts door een amendement nr. 32 25 beoogde de regering een nieuw punt 6°/1 in de
lijst van artikel 2, derde lid van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende
omstandigheden, in te voegen. De misdaad bedoeld in artikel 410bis, derde lid, 5°
voorziet in een straf van twintig tot dertig jaar opsluiting voor wie schadelijke of
dodelijke stoffen toedient die de dood van een persoon, bedoeld in artikel 410 bis, ten
gevolge hebben, evenwel zonder het oogmerk om te doden.
7° als het gaat om een misdaad bedoeld in de artikelen, 428, § 5, en 429 van het Strafwetboek;
Nieuw: ontvoering van minderjarige
 §5 – indien de ontvoering of de gevangenhouding de dood ten gevolge heeft:
strafbaar met opsluiting van 20 tot 30 jaar
o art. 429 SW: gelijkstelling van straf ten aanzien van hem die een
minderjarige bij zich houdt van wie hij weet dat hij ontvoerd is.
8° als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 473, laatste lid, van het Strafwetboek;
Vroeger: als het gaat om een misdaad bedoeld bij art. 472 Sw die met toepassing van
art. 473 Sw met opsluiting van 20 tot 30 jaar wordt gestraft, wanneer het geweld of de
bedreiging voor het slachtoffer geen andere gevolgen heeft dan een blijvende fysi eke of psychische ongeschiktheid.

24
25

Parl. St., Kamer DOC 53 2429/001, p. 47.
Parl. St., Kamer DOC 53 2429/003, p. 28.
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Nieuwe uitbreiding:
 Diefstal of afpersing door middel van geweld of bedreiging
 Laatste lid art. 473 Sw:
o In de gevallen van art. 472 – gecumuleerd met de verzwarende omstandigheden vermeld in art. 473 – wordt de straf opsluiting van 20 tot 30
jaar, namelijk
 Indien het geweld of de bedreiging, hetzij een ongeneeslijk lijkende
ziekte, hetzij een blijvende fysische of psychische ongeschiktheid, he tzij het volledig verlies van het gebruik van een orgaan, hetzij een
zware verminking ten gevolge heeft;
 Dezelfde straf wordt toegepast, indien de boosdoeners de personen hebben onderworpen aan handelingen bedoeld in artikel 417ter, eerste lid:
namelijk foltering;


Bijzondere aandachtspunten m.b.t. de verzwarende omstandigheden van
foltering:
 Er wordt verwezen naar het interpretatieprobleem dat werd geschetst bij de
gijzeling met betrekking tot de verzwarende omstandigheid van foltering,
inzonderheid de verwijzing naar art. 417ter, eerste lid SW. Hetzelfde pr obleem doet zich ook hier voor. Het College van procureurs-generaal heeft de
Minister van Justitie bijgevolg gevraagd bij hoogdringendheid een
wetswijziging voor te leggen aan het parlement. Zolang de wetgever
hierover geen standpunt heeft ingenomen wordt de hiernavolgende
beperkende interpretatie aanbevolen, namelijk: de expliciete verwijzing in
art. 473 naar art. 417 eerste lid Sw betekent dat een diefstal of afpersing met
geweld of bedreiging gepaard gaande met foltering met de bijkomende
verzwarende omstandigheden van art. 417ter, tweede en derde lid SW niet
correctionaliseerbaar is (zelfs als zou dat misdrijf van foltering op zich nog
wel correctionaliseerbaar zijn): NIET CORRECTIONALISEERBAAR:
diefstal of afpersing door middel van geweld of bedreiging gepaard gaande
met foltering met volgende omstandigheden:
 Art. 417ter, tweede lid (1° en 2°): Als de foltering (in het kader van de
diefstal of afpersing door middel van geweld of bedreiging) gepleegd is:
o 1°
 hetzij door een openbaar officier of ambtenaar, drager of agent van de
openbare macht die handelt naar aanleiding van de uitoefening van
zijn bediening;
 hetzij op een persoon die ten gevolge van zwangerschap, een ziekte,
dan wel een lichamelijk of een geestelijk gebrek of onvolwaardigheid
of wegens een precaire toestand bijzonder kwetsbaar is;
 hetzij op een minderjarige
o 2° Wanneer de handeling (van de foltering) een ongeneeslijk lijkende
ziekte, hetzij een blijvende fysieke of psychische ongeschiktheid, hetzij
het volledig verlies van een orgaan of van het gebruik van een orgaan,
hetzij een zware verminking heeft veroorzaakt.
 Art. 417ter, derde lid, 1° en 2°
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o als het is gepleegd op een minderjarige of op een persoon die uit hoofde
van zijn lichaams- of geestestoestand niet bij machte is om in zijn
onderhoud te voorzien, door een andere persoon26 die gezag over hem
heeft of die hem onder zijn bewaring heeft, of door iedere meerderjarige
persoon die occasioneel of gewoonlijk met het slachtoffer samenleeft;
o als het de dood heeft veroorzaakt, en gepleegd is zonder het oogmerk om
te doden.
9° als het gaat om een misdaad of afpersing bedoeld in artikel 474 van het Strafwetboek;
Nieuw: indien het geweld of de bedreiging gepleegd wordt zonder het oogmerk om te
doden, en toch de dood veroorzaakt, worden de schuldigen veroordeeld tot opsluiting
van 20 tot 30 jaar.
10° als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 476 van het Strafwetboek;
Nieuw en aansluitend bij punt 8° en 9°:
Artikel 476 stelt de straf op poging gelijk met deze op de voltooide misdaad. De
straffen bepaald bij de artikelen 473 en 474 Sw worden zelfs dan toegepast
wanneer de voltooiing van de diefstal of van de afpersing wordt verhinderd door
omstandigheden onafhankelijk van de wil van de schuldigen.
11° als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 477sexies van het Strafwetboek;
Nieuw: diefstal of afpersing van kernmateriaal met behulp van geweld of
bedreiging alsmede het feit bedoeld in art. 477quater (gelijkstelling van het geval
waarin de dief of de afperser op heterdaad wordt betrapt, geweld heeft gepleegd of
bedreigingen heeft geuit, ofwel om het ontvreemde kernmateriaal in zijn bezit te
houden, ofwel om zijn vlucht te dekken) wordt gestraft met opsluiting van twintig tot
dertig jaar:
 (§1):
 1° indien zij gepleegd wordt onder twee van de omstandigheden vermeld in art
477quinquies;
 2° indien wapens of op wapens gelijkende voorwerpen worden gebruikt of
getoond, of indien de schuldige doet geloven dat hij gewapend is;
 3° indien de schuldige, om het feit te plegen of zijn vlucht te verzekeren, gebruik
maakt van weerloosmakende of giftige stoffen;
 4° indien de schuldige, om het feit te vergemakkelijken of zijn vlucht te
verzekeren, gebruik maakt van een gestolen voertuig of enig ander al dan niet
met een motor aangedreven gestolen tuig;
 5° indien de schuldige, om het feit te vergemakkelijken of zijn vlucht te
verzekeren, gebruik maakt van een motorvoertuig of enig ander met motor
aangedreven tuig voorzien van kentekens of toestellen waardoor verwarring kan
ontstaan met een motorvoertuig of enig ander met een motor aangedreven tuig
van de ordediensten.
26

Artikel 417ter derde lid, 1° Sw verwijst ook naar meerdere of andere bloedverwanten in opgaande lijn. Uiteraard
is in het kader van diefstal en afpersing toepassing te maken van artikel 462 Sw. Om die reden worden deze pers onen niet vermeld.
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(§2) Dezelfde feiten worden gestraft met dezelfde straf:
 1° indien het geweld of de bedreiging, hetzij een ongeneeslijk lijkende ziekte,
hetzij een blijvende lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid, hetzij het
volledig verlies van het gebruik van een orgaan of een zware verminking heeft
veroorzaakt;
 2° indien de boosdoeners de personen aan de handelingen bedoeld in art. 417ter,
eerste lid, hebben onderworpen.
o Bijzondere aandachtspunten m.b.t. de verzwarende omstandigheden van
foltering: er wordt verwezen naar het interpretatieprobleem dat werd
geschetst bij de gijzeling met betrekking tot de verzwarende omstandi gheid van foltering, inzonderheid de verwijzing naar art. 417ter, eerste lid
SW. Hetzelfde probleem doet zich ook hier voor. Het College van
procureurs-generaal heeft de Minister van Justitie bijgevolg gevraagd bij
hoogdringendheid een wetswijziging voor te leggen aan het parlement.
Zolang de wetgever hierover geen standpunt heeft ingenomen wordt de
hiernavolgende beperkende interpretatie aanbevolen, namelijk:
o De expliciete verwijzing naar art. 417 eerste lid Sw betekent dat een
diefstal of afpersing van kernmateriaal met geweld of bedreiging
gepaard gaande met foltering met de bijkomende verzwarende
omstandigheden van art. 417ter, tweede en derde lid SW niet
correctionaliseerbaar is (zelfs als zou dat misdrijf van foltering op
zich
nog
wel
correctionaliseerbaar
zijn):
NIET
CORRECTIONALISEERBAAR:
diefstal
of
afpersing
van
kernmateriaal door middel van geweld of bedreiging gepaard gaande
met foltering met volgende omstandi gheden:
 Art. 417ter, tweede lid (1° en 2°): Als de foltering (in het kader van
de diefstal of afpersing van kernmateriaal door middel van geweld of
bedreiging) gepleegd is:
o 1°
- hetzij door een openbaar officier of ambtenaar, drager of agent
van de openbare macht die handelt naar aanleiding van de uitoefening van zijn bediening;
- hetzij op een persoon die ten gevolge van zwangerschap, een
ziekte, dan wel een lichamelijk of een geestelijk gebrek of onvolwaardigheid of wegens een precaire toestand bijzonder
kwetsbaar is;
- hetzij op een minderjarige.
o 2° Wanneer de handeling (van de foltering) een ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij een blijvende fysieke of psychische ongeschiktheid, hetzij het volledig verlies van een orgaan of van het gebruik van een orgaan, hetzij een zware verminking heeft veroorzaakt.
 Art. 417ter, derde lid, 1° en 2°
- als het is gepleegd op een minderjarige of op een persoon die
uit hoofde van zijn lichaams- of geestestoestand niet bij machte
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is om in zijn onderhoud te voorzien, door een andere persoon27
die gezag over hem heeft of die hem onder zijn bewaring heeft,
of door iedere meerderjarige persoon die occasioneel of
gewoonlijk met het slachtoffer samenleeft;
- als het de dood heeft veroorzaakt, en gepleegd is zonder het
oogmerk om te doden.
o 3° indien het geweld of de bedreiging gepleegd zonder het
oogmerk te doden,toch de dood heeft veroorzaakt.


(§3) De straf bepaald bij § 2 wordt zelfs dan toegepast wanneer de voltooiing van de
diefstal of van de afpersing wordt verhinderd door omstandigheden, onafhankelijk
van de wil van de schuldigen.

12° als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 513, tweede lid, van het Strafwe tboek, waarvoor de straf in voorkomend geval met toepassing van artikel 514bis van
hetzelfde Wetboek kan worden verhoogd;
Vroeger: als het gaat om een misdaad bedoeld in art. 510 Sw (brandstichting gebouwen e.a. indien de dader moest vermoeden dat zich aldaar op het ogenblik van de
brand een of meer personen bevonden), die met toepassing van art. 513, tweede lid
SW wordt gestraft met opsluiting van 20 tot 30 jaar omdat de brand bij nacht is gesticht.
Nieuwe uitbreiding: Art. 514bis Sw bepaalt gevallen waarbij het minimum van de
straffen met twee jaar kan worden verhoogd in geval van opsluiting, en dat is
inzonderheid wanneer een van de drijfveren van de misdaad bestaat in de haat tegen,
het misprijzen van of de vijandigheid tegen een persoon wegens diens zogenaamd ras,
zijn huidskleur, zijn afkomst, zijn nationale of etnische afstamming, zijn nationaliteit,
zijn geslacht, zijn sexuele geaardheid, zijn burgerlijke staat, zijn geboorte, zijn leeftijd,
zijn fortuin, zijn geloof of levensbeschouwing, zijn huidige of toekomstige
gezondheidstoestand, een handicap, zijn taal, zijn politieke overtuiging, een fysieke of
genetische eigenschap of zijn sociale afkomst.
13° als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 518, tweede lid, van het Strafwe tboek;
Behoud van de vroegere toestand die vroeger werd geformuleerd als volgt: als het
gaat om een misdaad bedoeld in art. 518, eerste lid Sw, die met toepassing van het
tweede lid van hetzelfde artikel wordt gestraft met 22 jaar opsluiting.
14° als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 530, laatste lid, van het Strafwe tboek, die met toepassing van artikel 531 van hetzelfde Wetboek wordt gestraft, waarvoor de straf in voorkomend geval met toepassing van artikel 532bis van hetzelfde
Wetboek kan worden verhoogd.
Vroegere omschrijving: als het gaat om een misdaad bedoeld in art. 530, laatste lid
Sw, die met toepassing van art. 531 Sw wordt gestraft met opsluiting van 20 tot 30 jaar
wanneer het geweld of de bedreiging voor het slachtoffer geen andere gevolgen heeft
27

Artikel 417ter derde lid, 1° Sw verwijst ook naar meerdere of andere bloedverwanten in opgaande lijn. Uiteraard
is in het kader van diefstal en afpersing toepassing te maken van artikel 462 Sw. Om die reden worden deze pers onen niet vermeld.
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dan een blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid bepaald in art. 400 Sw.
Nieuwe uitbreiding:
- Wanneer het geweld of de bedreiging voor het slachtoffer andere gevolgen
heeft dan een blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke
arbeid, namelijk eveneens (andere gevallen bepaald in art. 400 SW):
 hetzij een ongeneeslijk lijkende ziekte
 hetzij het volledig verlies van het gebruik van een orgaan
 hetzij een zware verminking
- Artikel 532bis bepaalt gevallen waarbij het minimum van de straffen met
twee jaar kan worden verhoogd in geval van opsluiting, en dat is inzonderheid
wanneer een van de drijfveren van de misdaad bestaat in de haat tegen, het
misprijzen van of de vijandigheid tegen een persoon wegens diens zogenaamd
ras, zijn huidskleur, zijn afkomst, zijn nationale of etnische afstamming, zijn
nationaliteit, zijn geslacht, zijn sexuele geaardheid, zijn burgerlijke staat, zijn
geboorte, zijn leeftijd, zijn fortuin, zijn geloof of levensbeschouwing, zijn
huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, zijn taal, zijn
politieke overtuiging, zijn syndicale overtuiging, een fysieke of genetische
eigenschap of zijn sociale afkomst.
******
De nieuwe lijst van de correctionaliseerbare misdaden verwijst dus ogenschijnlijk
op vrij eenvoudige wijze naar bepaalde wetsartikelen, maar door de talrijke inte rne verwijzingen van die bepalingen naar andere wetsbepalingen blijkt de toepassing van de nieuwe bepalingen inzake verzachtende omstandigheden nog aanzie nlijk moeilijker en technischer te worden. Bovendien ontstaan interne spanning svelden door speling van verzwarende omstandigheden in samen te lezen wetsbepalingen, waarbij kan verwezen worden naar het samengaan van gijzeling, of diefstal
of afpersing door middel van geweld of bedreiging met foltering. “Schoorstee nverwijzingen” veroorzaken soms interpretatieproblemen over de vraag zelf of een
misdaad correctionaliseerbaar is en die nooit ter sprake kwamen tijdens de parl ementaire voorbereiding. Dit wordt in de lijst aangeduid.
Door deze werkwijze blijft het moeilijk de criteria te onderscheiden die aantonen
waarom de op deze lijst voorkomende misdaden zich onderscheiden van andere. Het
advies van de Raad van State dat werd gegeven toen het wetsvoorstel een geheel andere
indeling vooropstelde waarbij de correctionele rechtbank bevoegd werd om een aantal
misdaden te berechten, vermeldde dat het beginsel van de wettelijkheid van de
strafprocedure, zoals vastgesteld in de artikelen 12, 13 en 14 van de Grondwet en in de
artikelen 5, §1, a) en c), en 6, §1 van de EVRM, niet in de weg staat dat daders van
strafbare feiten die onder eenzelfde strafrechtelijke kwalificatie vallen, de ene keer naar
het Hof van Assisen verwezen worden, en de andere keer naar de correctionele
rechtbank, voor zover er voldoende wettelijke criteria zijn op basis waarvan kan worden
bepaald naar welk gerecht de zaak zal worden verwezen28. Het behoud van de indeling
28

Advies 47.078/AV van 25 augustus 2009 van de Afdeling Wetgeving van de Raad van State, p. 46 e.v.
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van de misdrijven en de hantering van verzachtende omstandigheden waarbij bepaalde
misdaden kunnen “gedenatureerd” worden geven ongetwijfeld een oplossing aan de
kritiek van de Raad van State op het vorig ontwerp, maar de technische uitwerking van
de lijst verzachtende omstandigheden zou vragen kunnen oproepen over de weging van
de feiten die erop voorkomen.
 Richtlijn voor het Openbaar Ministerie
Gelet op de bijzondere ernstige criminele feiten die door deze wetswijziging co rrectionaliseerbaar worden kan er geen sprake meer zijn van een automatische co rrectionalisering mits aanneming van verzachtende omstandigheden door het o nderzoeksgerecht.
Criminele feiten die correctionaliseerbaar worden door artikel 2 van de wet van 4
oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden zoals vervangen door art. 230
WHA en het voorheen niet waren, dienen bijgevolg het voorwerp uit te maken van
overleg met het parket-generaal. De richtlijnen inzake verslaggeving in criminele zaken
zal bijgevolg in acht genomen worden voor dergelijke feiten totdat een beslissing genomen wordt inzake de richting die aan de zaak zal gegeven worden, en inzonderheid
wordt geopteerd voor correctionalisatie mits aanneming van verzachtende omstandigheden.
Volledigheidshalve wordt eraan herinnerd dat indien een verschoningsgrond wordt aangenomen, de tekst van de wet in extenso dient hernomen te worden in de eindvordering
of in de rechtstreekse dagvaarding van het openbaar ministerie.
b.

Bevoegdheid van het Hof van Assi sen – Art. 13, 14 WHA – Art.
216novies Sv


Pers- en politieke misdrijven

Er werd geen wijziging aangebracht inzake de bevoegdheid van het Hof van Assisen
inzake de pers- en de politieke misdrijven. Naar luid van art. 150 van de Grondwet
neemt de jury kennis van politieke misdrijven, en berecht hij drukpersmisdrijven, behoudens drukpersmisdrijven die door racisme of xenofobie ingegeven zijn.
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Bevoegdheid inzake misdaden (art. 13 29 en art. 14 WHA – art.
216novies Sv dat samen met de gewijzigde lijst verzachtende omstandigheden in werking treedt op de eerste dag van de vierde maand na die
waarin de wet is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, namelijk op
1 mei 2010)

Art. 216novies Sv (art. 14 WHA) bepaalt dat het Hof van Assisen kennis neemt van
misdaden, met uitzondering van de gevallen waarin toepassing gemaakt wordt van
artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden.
Deze regel wijzigt de bestaande principiële indeling van de misdrijven niet 30, maar de in
art. 2 van de wet op de verzachtende omstandigheden opgenomen lijst van correctionaliseerbare misdaden wordt zoals gezegd uitgebreid, en wordt terug verwezen
naar de reeds weergegeven lijst.
Art. 216novies Sv moet dus samen gelezen worden met het gewijzigd artikel 2 van
de wet van 4 oktober 1867 dat correctionalisatie van misdaden mogelijk maakt
enerzijds ingeval er sprake is van een verschoningsgrond, en anderzijds wegens
verzachtende omstandigheden die alleen met betrekking tot de lijst opgesomde
misdaden kunnen aangenomen worden.

c.

De strafmaat voor de correctionele rechtbank – Art. 2 WHA: inwerkingtreding 10° dag na die van publicatie: nl. op 21 januari 2010


Vrijheidsbenemende straf (artikel 25 Sw)

De duur van de correctionele gevangenisstraf is, behoudens de in de wet bepaalde
gevallen, ten minste acht dagen en ten hoogste vijf jaar.
Bij gecorrectionaliseerde misdaden wordt een gradatie ingevoegd, en is de duur van de
correctionele gevangenisstraf:
- ten hoogste vijf jaar voor een met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar strafbare
misdaad;
- ten hoogste tien jaar voor een met opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar strafbare misdaad;
- ten hoogste vijftien jaar voor een met opsluiting van vijftien jaar tot twintig jaar
strafbare misdaad;

29

Art. 13 WHA voegt in Boek II, Titel II Sv een Hoofdstuk II in met als opschrift “De bevoegdheid van het Hof
van assisen”.
30
Advies 47.078/AV van 25 augustus 2009 van de Afdeling Wetgeving van de Raad van State, p. 45.
In het eerste wetsontwerp had de wetgever geopteerd om de misdaden in te delen zodat de correctionele rechtbank
bevoegd werd voor een deel, een ander deel correctionaliseerbaar was, en een derde tot de bevoegdheid van het
Hof van Assisen bleef behoren. De Raad van State merkte terecht op dat de misda den door de wetgever in drie
categorieën wordt ingedeeld, en stelde de vraag naar de conformiteit van deze indeling met het gelijkheidsbeginsel, en naar de objectieve gronden waarop deze indeling zou berusten. De wetgever mag immers een strafrechtelijk
beleid uitstippelen, maar de verschillen die hij invoert moeten objectief kunnen worden verantwoord.
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-

ten hoogste twintig jaar voor een met opsluiting van twintig jaar tot dertig jaar of
met levenslange opsluiting strafbare misdaad;

De regels van samenloop en herhaling die van toepassing zijn voor wanbedrijven blijven dus gelden vermits de opgelegde straf een correctionele gevangenisstraf blijft, en de
misdaad “gedenatureerd werd” tot wanbedrijf door de correctionalisatie.
Luidens art. 60 Sw worden bij samenloop van verscheidene wanbedrijven de straffen
samen opgelegd, zonder dat zij evenwel het dubbele van het maximum van de zwaarste
straf te boven mogen gaan. In geen geval mag die straf twintig jaar gevangenisstraf of
driehonderd uren werkstraf te boven gaan.
Bij wettelijke herhaling bepaalt art. 56 Sw dat hij die, na tot een criminele straf te zijn
veroordeeld, een wanbedrijf pleegt, kan worden veroordeeld tot het dubbele van het
maximum van de straf, bij de wet opgelegd op het wanbedrijf. Dezelfde straf kan wo rden uitgesproken in geval van een vroegere veroordeling tot gevangenisstraf van ten
minste één jaar, indien de veroordeelde het nieuwe wanbedrijf pleegt voordat vijf jaren
zijn verlopen sinds hij zijn straf heeft ondergaan of sinds zijn straf verjaard is.
Hier wordt geen limiet geplaatst, zodat de correctionele rechtbank theoretisch in het
ergste geval (straf van twintig jaar voor een met opsluiting van twintig jaar tot dertig
jaar opsluiting gecorrectionaliseerde misdaad) een straf zou kunnen opleggen van 40
jaar gevangenisstraf, wat hoger is dan de straf die door het Hof van Assisen kan opgelegd worden bij herhaling van misdaad na een criminele straf. Deze regel doet ongetwijfeld een ongelijke behandeling ontstaan!
Het Grondwettelijk Hof heeft op 22 december 2011 bij arrest 199/2011 31 beslist dat:
“Artikel 56, tweede lid, van het Strafwetboek, in samenhang gelezen met artikel 25 van
hetzelfde Wetboek, met artikel 216novies van het Wetboek van strafvordering en met
artikel 2, eerste lid en derde lid, van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende o mstandigheden, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doch enkel in zov erre het
toelaat de inverdenkinggestelde die naar de correctionele rechtbank is verwezen w egens een gecorrectionaliseerde misdaad die is gepleegd minder dan vijf jaar nadat hij
een gevangenisstraf van minstens één jaar heeft ondergaan of nadat die straf is verjaard, te veroordelen tot een hogere straf dan die welke kan worden uitgesproken ten
aanzien van de inverdenkinggestelde die wegens dezelfde misdaad die in diezelfde o mstandigheid is gepleegd, verwezen is naar het hof van assisen dat verzachtende omsta ndigheden in aanmerking neemt.”
Er ontstaat eveneens een spanningsveld wanneer toepassing is te maken van zowel we ttelijke herhaling als samenloop bedoeld in artikel 60 Sw.

31

Arrest Grondwettelijk Hof d.d. 22 december 2011, nr. 199/2011.
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Toepassing van de strafwet in de tijd

De inwerkingtreding van de wet tot hervorming van het Hof van Assisen geeft aanleiding tot verschillende situaties m.b.t. de toepassing van de strafwet in de tijd.
Wat de misdaden betreft die bij aanneming van verzachtende omstandigheden reeds
werden gecorrectionaliseerd vóór de inwerkingtreding van de wet (vóór 21 januari
2010) en die bij toepassing van het gewijzigd artikel 25 Sw zouden kunnen gestraft
worden met een hogere correctionele straf dan de straf voorzien in huidig art. 25 Sw,
blijft overeenkomstig art. 2 Sw de oude wet van toepassing (de duur van de correctionele gevangenisstraf is ten hoogste tien jaar voor een met opsluiting van tien jaar tot
vijftien jaar, respectievelijk langere termijn of met levenslange opsluiting strafbare
misdaad die gecorrectionaliseerd is).
Wat de misdaden betreft die vanaf 21 januari 2010 bij aanneming van verzachtende omstandigheden worden gecorrectionaliseerd is de situatie complexer. Volgens de klassi eke leer wordt (enkel) de hoofdstraf in aanmerking genomen om de minst zware straf te
bepalen wanneer twee wetten die verschillende straffen bepalen moeten vergeleken
worden. Vermits die misdrijven tot het ogenblik van de correctionalisatie echter misdaden waren, zou er kunnen van uitgegaan worden dat in de klassieke indeling van de
straffen een criminele straf van opsluiting steeds hoger is dan een correctionele gevangenisstraf, zodat bij correctionalisatie afgezien van de mogelijkheden om bij toepassing
van de nieuwe wet hogere gevangenisstraffen op te leggen, de situatie van de betrokkene theoretisch gunstiger is. Onder voorbehoud van de evolutie van de rechtspraak en
rechtsleer lijkt deze redenering moeilijk te handhaven. Er wordt inderdaad aangenomen
dat de correctionalisatie bij aanneming van verzachtende omstandigheden bij toepassing
van art. 2 van de wet van 4 oktober 1867 een quasi-automatisme is geworden. Hierbij
kan verwezen worden naar het advies van de Hoge Raad voor de Justitie van 28 januari
2009 32. Deze situatie noopt tot de vaststelling dat in concreto en weliswaar na correcti onalisatie en omvorming van de misdaad tot wanbedrijf, in feite toch een hogere straf
kan opgelegd worden. Om die reden kan gesteld worden dat toepassing is te maken van
de wet die gold op het ogenblik van de feiten indien die tot een de mildere bestraffing
aanleiding geeft na correctionalisatie. Deze benadering in concreto die aansluit bij het
gecombineerd effect van de toepassing van de correctionalisatie en de wijziging van de
correctionele straffen lijkt meer in overeenstemming te zijn met het gelijkheidsbegi nsel33 .
Wat nu de misdaden betreft die vanaf de inwerkingtreding op 1 mei 2010 van de nieuwe
bepalingen inzake de verzachtende omstandigheden kunnen worden gecorrectionaliseerd, maar waarop art. 2 van de wet op de verzachtende omstandigheden thans niet van
toepassing is, is vast te stellen dat de nieuwe wet een milder regime bevat. Op het oge nblik van de feiten behoorden deze misdrijven inderdaad alleszins tot de bevoegdheid
van het Hof van Assisen, en ze werden in elk geval bestraft met een criminele straf die
32

Advies van de Hoge Raad voor de Justitie inzake het wetsvoorstel tot hervorming van het Hof van Assisen ingediend door de heer Philippe MAHOUX, in de Senaat op 25 september 2008 (Stuk Senaat, nr. 4-924/1, 2007 –
2008), goedgekeurd door de algemene vergadering van 28 januari 209; p. 36, punt 3.
33
Zie ook: Arbitragehof, Arrest nr. 45/2005 van 23 februari 2005 (B.S. 8 april 2005).
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bovendien steeds van langere duur is dan de thans bij art. 25 Sw voorziene hoogste
straf. Uiteraard is evenwel in concreto rekening te houden met hetgeen werd gezegd
inzake de wettelijke herhaling en de theoretisch hoogst mogelijk op te leggen correcti onele gevangenisstraf.


Afzetting – Ontzetting (art. 3 WHA – art. 84 SW) inwerkingtreding
10° dag na die van publicatie: nl. op 21 januari 2010

Vermits een gradatie van de gevangenisstraf werd ingevoerd in functie van de oo rspronkelijke strafmaat van de gecorrectionaliseerde misdaad (art. 25 SW), werd artikel
84, tweede lid SW in dezelfde zin aangepast en vervangen zodat eveneens een gradatie
ontstaat wat de eventuele uit te spreken ontzetting betreft.
Indien een criminele straf tot een gevangenisstraf wordt verminderd, kunnen de schuldigen worden veroordeeld tot ontzetting van alle of van een deel van de in artikel 31,
eerste lid SW, vermelde rechten:
- gedurende ten minste tien jaar en ten hoogste twintig jaar voor met meer dan
twintig jaar opsluiting strafbare misdaden,
- gedurende ten minste vijf jaar en ten hoogste tien jaar voor de overige misdaden.
Wat betreft de verzwaring van de straffen wordt verwezen naar art. 2 Sw: “Indien de
straf, ten tijde van het vonnis bepaald, verschilt van die welke ten tijde van het mis drijf
was bepaald, wordt de minst zware straf toegepast.”
Er wordt verder verwezen naar de wet van 14 april 2009 houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen (B.S. 15 april 2009) en naar de ministeriële omzendbrief nr.
1809 van 20 mei 2009.


Samenstelling van de zetel: zaken toegewezen aan een kamer met
drie rechters – Art. 206 WHA vulde art. 92, § 1 eerste lid van het
Gerechtelijk Wetboek aan met een 8° (inwerkingtreding 10° dag na
die van publicatie: nl. op 21 januari 2010)

De strafzaken betreffende misdaden, waarop een straf staat van meer dan twintig
jaar opsluiting moesten aan een kamer met drie rechters worden toegewezen.
Deze wetsbepaling was blijkbaar een overblijfsel uit de eerste versie van het wetsvoorstel dat de correctionele rechtbank bevoegd maakte om kennis te nemen van een
aantal misdaden en de correctionalisatie wegens verzachtende omstandigheden werd
opgeheven. Tijdens de parlementaire voorbereiding werd deze laatste optie echter verl aten. De correctionele rechtbank kan bijgevolg geen kennis nemen van misdaden, zodat
een letterlijke lezing art. 206 WHA volledig zou uithollen. De correctionele rechtbank
is inderdaad slechts bevoegd om kennis te nemen van wanbedrijven, zij het geco rrectionaliseerde misdaden die gedenatureerd werden tot wanbedrijven.
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In de geest van de wetgever moest er dus van uitgegaan worden dat de maximumstraf
waarnaar verwezen wordt deze is die in abstracto door de strafwet wordt bepaald
voor de aanvankelijk niet gecorrectionaliseerde misdaad. Deze zienswijze kon door het
openbaar ministerie meteen zonder meer in de praktijk omgezet worden door gebruik te
maken van de mogelijkheid voorzien in art. 91, tweede lid van het Gerechtelijk We tboek en overeenkomstig de bepalingen van dat artikel. Deze werkwijze gold als aanbeveling. Het College van procureurs-generaal heeft inmiddels aan de Minister van Justitie gevraagd een wetswijziging voor te leggen aan het parlement teneinde de tekst van
art. 92 Ger. W. in overeenstemming te brengen met de bedoeling ervan.
Niettegenstaande de inwerkingtreding van dit artikel theoretisch is bepaald op tien dagen na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, heeft deze bepaling wat de gewi jzigde lijst van correctionaliseerbare misdaden betreft geen rechtskracht vooraleer
de gewijzigde bepalingen van de wet op de verzachtende omstandigheden van kracht
worden. Er wordt dienaangaande verwezen naar de inwerkingtreding van de artikelen
229 en 230 die daarop betrekking hebben.
Inmiddels werd in artikel 92,§1, van het Gerechtelijk Wetboek de bepaling onder 1°
opgeheven door de wet van 22 april 2010 tot wijziging van de artikelen 92,109bis en
1301 van het Gerechtelijk Wetboek.34

34

Belgisch Staatsblad 18 juni 2010.
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B.

STRAFVORDERING
a.

De verjaring van de strafvordering (art. 5 WHA: inwerkingtreding de eerste dag van de vierde maand na bekendmaking, namelijk op 1 mei 2010)
1. Gecorrectionaliseerde misdaden

In artikel 21 van de VTSV wordt een nieuw lid ingevoegd, na het tweede lid.
In geval een misdaad die strafbaar is met meer dan twintig jaar opsluiting in een wanbedrijf wordt omgezet met toepassing van artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de
verzachtende omstandigheden, wordt de termijn van verjaring van de strafvordering op
tien jaar gebracht. Wat de toepassing van de wet in de tijd betreft wordt in herinnering
gebracht dat een wet die de verjaringstermijn van de strafvordering verlengt onmidde llijke uitwerking heeft, voor zover de verjaring nog niet werd bereikt krachtens de vro egere wet35.
Voor de misdaden die strafbaar worden gesteld met straffen tot en met 20 jaar opsluiting blijft de huidige situatie bijgevolg gelden, namelijk dat ze ten gevolge van de correctionalisatie verjaren zoals een wanbedrijf, na 5 jaar bij gebreke aan specifieke wettelijke regeling36 .
Volledigheidshalve wordt in herinnering gebracht dat art. 21, tweede lid VTSV, wat de
misdaden betreft die niet in een wanbedrijf kunnen worden omgezet met toepassing van
artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, de termijn
van verjaring van de strafvordering op vijftien jaar stelt.

35

Cass. 7 mei 1980, Pas., 1980, I, 1170; Cass. nr. 1153 van 10 september 1980; Cass. nr. 1810 van 25 november
1981; Arr. Cass., 1981-82; 421; Pas. 1982, I, 420; R.W., 1982-83; 1006, noot; Rev.dr.pén., 1982, noot J. Leclercq.
36
R. DECLERCQ; “Beginselen van strafrechtspleging”, KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN, 2° editie
1999, nr. 142, p 73.
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C.

VOORLOPIGE HECHTENIS

WIJZIGING VAN DE WET VAN 20 JULI 1990 INZAKE DE VOORLOPIGE
HECHTENIS (art. 231, 232 WHA – art. 22 en 26, § 5 WVH) EN
REPARATIEWET VAN 11 FEBRUARI 2010 37
De wet van 31 mei 2005 ging uit van het verschil tussen correctionaliseerbare misdaden
waarop art. 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden van
toepassing was, en de niet correctionaliseerbare misdaden. Naargelang de categorie
werd een verschillend regime van handhaving van de hechtenis uitgewerkt. Gelet op het
feit dat de lijst correctionaliseerbare misdaden van art. 2 van de wet op de verzachtende
omstandigheden aanmerkelijk gewijzigd en uitgebreid werd bij art. 230 WHA heeft de
wetgever de terminologie van de wet op de voorlopige hechtenis aangepast.
Art. 231 WHA wijzigde artikel 22, tweede lid, van de wet van 20 juli 1990 inzake de
voorlopige hechtenis, ingevoegd bij de wet van 31 mei 2005. De woorden “een feit betreft waarop artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 niet van toepassing is ” werden
vervangen door de woorden “een misdrijf betreft dat tot de bevoegdheid van het Hof
van Assisen behoort”.
In feite was die wijziging een overblijfsel van de eerste versie van het wetsvoorstel tot
hervorming van het Hof van Assisen waarin bepaalde misdaden anders ingedeeld
werden zodat ze tot de bevoegdheid van het Hof van Assisen bleven behoren tot de
kamer van inbeschuldigingstelling ze eventueel naar de correctionele rechtbank
verwees. In de huidige wettekst wordt de bevoegdheid van het Hof van Assisen echter
niet rechtstreeks gewijzigd, doch kunnen meer misdaden gecorrectionaliseerd worden,
maar blijft af te wachten of het onderzoeksgerecht dit ook zal doen.
De verwijzing naar de bevoegdheid van het Hof van Assisen kan niet anders begrepen
worden dan als een verwijzing naar art. 216novies Sv (art. 14 WHA) dat die
bevoegdheid omschrijft, en thans stelt dat het Hof van Assisen kennis neemt van misdaden, met uitzondering van de gevallen waarin toepassing gemaakt wordt van artikel 2
van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden. Art. 2 van de wet
op de verzachtende omstandigheden legt echter geen verplichting tot correctionaliseren
op, dit is slechts een mogelijkheid waarover de onderzoeksgerechten beschikken.
De verwijzing naar de “bevoegdheid van het Hof van Assisen” zou betekend hebben dat
alle misdaden tijdens het gerechtelijk onderzoek onder het systeem van de driemaandelijkse handhaving van de hechtenis vielen, vermits ze tot de bevoegdheid van het Hof
van Assisen ressorteren totdat ze eventueel gecorrectionaliseerd worden door de onderzoeksgerechten bij de regeling van de rechtspleging.

37

Belgisch Staatsblad van 17 februari 2010.
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De enige manier om het gewijzigde art. 22, tweede lid WVH een zekere inhoud te geven was het toe te passen op de niet correctionaliseerbare misdaden, waarbij terug wordt
verwezen naar de hierboven weergegeven lijst, en de regel van de driemaandelijkse
handhaving op de niet correctionaliseerbare misdaden toe te passen. Dit kon in
geen geval afbreuk doen aan de rechten van verdediging van de inverdenkinggestelden verdacht van een andere misdaad, vermits er bijgevolg in hun geval to epassing zal gemaakt worden van de maandelijkse handhaving van de hechtenis,
wat ontegensprekelijk in het voordeel van de verdediging is. Er werden dan ook in
die zin bij hoogdringendheid richtlijnen gegeven in de onderscheiden ressorten.
De regering werd bovendien gewezen op de dringende noodzaak artikel 22, tweede
lid, van de wet van 20 juli 1990 inzake de voorlopige hechtenis opnieuw te wijzigen. De
wet van 11 februari 2010 tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voo rlopige hechtenis 38 herstelt art. 22 tweede lid, en vervangt de woorden “een misdrijf betreft dat tot de bevoegdheid van het hof van assisen behoort” door de woorden “een feit
betreft waarop artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 niet van toepassing is”.
Dit heeft tot gevolg dat voor de misdaden die correctionaliseerbaar zullen worden
ingevolge art. 230 WHA op 1 mei 2010 – datum waarop de uitbreiding van de lijst van
art. 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden in werking
treedt – en het thans dus nog niet zijn, binnen de kortst mogelijke termijn, en ten
laatste op 1 april 2010, de driemaandelijkse termijn van handhaving van de hechtenis dient te worden terug gebracht tot de maandelijkse handhaving. Gelet op de
hierboven geschetste interpretatieproblemen inzake de mogelijkheid zelf bepaalde misdaden van de gewijzigde lijst van art. 2 van de wet op de verzachtende omstandigheden
te kunnen correctionaliseren, is het aangewezen bij alle geschetste twijfelgevallen de
maandelijkse handhaving onmiddellijk toe te passen zonder een wetswijziging af te
wachten.
Art. 232 wijzigt in de Franse tekst van artikel 26, § 5, tweede lid, van dezelfde wet, de
woorden “du délit” door de woorden “de l'infraction”.

38

B.S., 17 februari 2010.
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D.

GERECHTELIJK ONDERZOEK
a.

Wijzigingen inzake het onderzoek van criminele zaken die lijken te behoren tot de bevoegdheid van het Hof van Assisen

De wetgever heeft met de verwijzing van zaken die tot de bevoegdheid van het Hof van
Assisen lijken te behoren, zonder de minste twijfel enkel die misdaden willen aanduiden
die met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid door het Hof van Assisen zullen
behandeld worden.
De parketmagistraat die dergelijk gerechtelijk onderzoek vordert en opvolgt zal overleg
plegen met de onderzoeksrechter en met mijn ambt teneinde de noodzaak van het moraliteitsonderzoek en het vorderen van een psychologisch of psychiatrisch onderzoek te
evalueren.
1.

Moraliteitsverslag (art. 6 § 1 WHA – art. 62quater § 1 Sv – inwerkingtreding op een door de Koning te bepalen datum – art. 237 WHA)

Indien uit het onderzoek volgt dat de misdaad die ten laste wordt gelegd van de
inverdenkinggestelde lijkt te behoren tot de bevoegdheid van het Hof van Assisen,
geeft de onderzoeksrechter binnen de kortst mogelijke tijd opdracht dat een
moraliteitsonderzoek wordt verricht.
Dit onderzoek omvat relevante informatie inzake de inverdenkinggestelde,
verzameld bij personen uit zijn leefomgeving, evenals relevante informatie over de
persoonlijkheid van het slachtoffer.
Van elk onderhoud wordt een schriftelijk verslag opgesteld.
De wetgever geeft aan de Koning de bevoegdheid de nadere modaliteiten van het
moraliteitsonderzoek te bepalen.
Zolang de Koning deze bevoegdheid niet invult dient uiteraard een
moraliteitsverslag te worden opgesteld door de politiediensten overeenkomstig de
opdrachten van de magistraat die de leiding heeft van het gerechtelijk onderzoek.

2.

Psychologisch of psychiatrisch onderzoek van de inverdenkinggestelde (art. 6 § 2 WHA – art. 62quater § 2 Sv – inwerkingtreding op een
door de Koning te bepalen datum – art. 237 WHA)

De onderzoeksrechter moet tevens en binnen de kortst mogelijke tijd opdracht geven tot
het opstellen van een psychologisch of een psychiatrisch deskundigenonderzoek van de
inverdenkinggestelde.
Men mag hierbij echter niet uit het oog verliezen dat dergelijk onderzoek moet
afgetoetst worden op de resultaten van het moraliteitsonderzoek. Het verdient de
aanbeveling een psychologisch of psychiatrisch onderzoek niet af te sluiten vooraleer de
deskundige(n) hun bevindingen hebben kunnen vergelijken met de resultaten van het
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moraliteitsonderzoek, dat meestal bijzonder belangrijke elementen met betrekking tot de
persoonlijkheid van de inverdenkinggestelde oplevert.
Art. 237 WHA bepaalt dat art. 6 in werking treedt op een door de Koning te bepalen
datum. Nochtans krijgt de Koning slechts een opdracht inzake de bepaling van de
modaliteiten van het moraliteitsonderzoek waarvan sprake in art. 9 § 1, zodat men niet
inziet waarom aan de Koning wordt opgedragen de datum van inwerkingtreding van art.
6 § 2 te bepalen. Het aanstellen van een deskundige psychiater behoort trouwens tot de
vaste en noodzakelijke onderzoeksdaden die in elk onderzoek inzake potentiële
assisenzaken wordt bevolen.

b.

Wijzigingen onderzoek in het algemeen

Niet verschijnende getuige (art. 7 WHA – art. 80 Sv: inwerkingtreding 10 dagen na
bekendmaking in het BS: namelijk op 21 januari 2010).
Overeenkomstig art. 80 Sv is een getuige die gedagvaard wordt om te worden gehoord
gehouden te verschijnen en aan de dagvaarding te voldoen. Anders kan hij daartoe worden genoodzaakt door de onderzoeksrechter die op conclusie van de procureur des Konings, zonder verdere vormen, zonder termijn en zonder hoger beroep een geldboete
kan uitspreken.
Artikel 7 WHA (art. 80 Sv) verhoogt het maximum van die geldboete tot duizend euro.
Voor het overige werd geen wijziging aangebracht aan de bestaande procedure inzake
de onwillige getuige.
Voor de getuige die niet verscheen voor 21 januari 2010 is uiteraard toepassing te maken van artikel 2 Sw zodat hoogstens een geldboete van 100 euro kan opgelegd worden.

E.

DE REGELING VAN DE RECHTSPLEGING – RAADKAMER
a.

De verwijzing naar de correctionele rechtbank (art. 8 WHA – art. 130 Sv –
Inwerkingtreding 1° dag vierde maand na die van bekendmaking: nl. op 1
mei 2010 – art. 237 WHA)

In een eerste versie van het wetsontwerp inzake de hervorming van de assisenprocedure
werd de bevoegdheid van de correctionele rechtbank gewijzigd zodat ze kennis kon
nemen van bepaalde misdaden. Om die reden werd in artikel 130 Sv naar de bevoegdheid van de correctionele rechtbank verwezen. In de laatste versie van het wetsontwerp
werd teruggekeerd naar het correctionaliseren van bepaalde misdaden wegens verzachtende omstandigheden, waarbij de lijst correctionaliseerbare misdaden aanmerkelijk
verlengd werd.
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Het was bijgevolg in feite niet meer nodig artikel 130 Sv te wijzigen, maar de gewijzi gde tekst werd toch aangehouden. In de praktijk heeft dit enkel belang wat de inwerkingtreding van de wet betreft omdat de ruimere mogelijkheden tot correctionalisatie die
uiteraard een rechtstreeks impact hebben op de bevoegdheid van de correctionele rechtbank en van het Hof van Assisen slechts later in werking treden, namelijk op de dag die
in de titel wordt aangegeven.
Thans bepaalt dit artikel dat indien de raadkamer vaststelt dat het misdrijf behoort tot de
bevoegdheid van de correctionele rechtbank, de inverdenkinggestelde naar deze
rechtbank wordt verwezen. Die bevoegdheid wordt mede bepaald door de
mogelijkheden tot correctionalisatie van de lijst misdaden opgenomen in art. 2 van de
wet op de verzachtende omstandigheden.

b.

De overmaking van de stukken aan de procureur-generaal (art. 9 WHA
art. 133 Sv – Inwerkingtreding 1° dag vierde maand na die van bekendmaking: nl. op 1 mei 2010 – art. 237 WHA)

Indien de raadkamer, op verslag van de onderzoeksrechter, van oordeel is dat het
feit tot de bevoegdheid van het Hof van Assisen behoort en dat de tenlastelegging
tegen de inverdenkinggestelde voldoende gegrond is, worden de stukken van het
onderzoek, het proces-verbaal waarbij het bestaan van het misdrijf wordt vastgesteld,
een staat van overtuigingsstukken en de beschikking tot gevangenneming door de
procureur des Konings onverwijld toegestuurd aan de procureur-generaal bij het Hof
van beroep, opdat zal worden gehandeld zoals bepaald is in het Hoofdstuk (III) met
betrekking tot de inbeschuldigingstelling.
Om de wijziging van artikel 133 Sv te begrijpen moet verwezen worden naar de genese
van het wetsontwerp dat in een eerste fase beoogde de correctionele rechtbank bevoegd
te maken voor bepaalde misdaden en de correctionalisatie bij aanneming van verzachtende omstandigheden af te schaffen. In die versie was er sprake van een wijziging van
de bevoegdheid. In de laatste versie die wet geworden is, is teruggekeerd naar een systeem van correctionalisatie waarbij de lijst correctionaliseerbare misdaden werd uitgebreid. In die optiek hoefde art. 133 Sv in feite niet gewijzigd te worden, maar de tekst
van de eerste versie van het wetsontwerp werd aangehouden.
In de praktijk heeft dit enkel belang wat de inwerkingtreding van de wet betreft omdat
de ruimere mogelijkheden tot correctionalisatie, die uiteraard een rechtstreeks impact
hebben op de bevoegdheid van de correctionele rechtbank en van het Hof van Assisen,
slechts later in werking treden, namelijk op de dag die in de titel wordt aangegeven. Er
wordt verwezen naar hetgeen werd gezegd m.b.t. de wijziging van art. 130 Sv.
De werkwijze van overmaking van de stukken aan de procureur-generaal blijft dus
behouden, waarbij is te verwijzen naar de uitgebreide lijst correctionaliseerbare
misdaden.
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Tegen de beschikking van de raadkamer tot overmaking van de stukken aan de procureur-generaal overeenkomstig art. 133 Sv bestaat zoals voorheen geen rechtsmiddel, de
kamer van inbeschuldigingstelling is immers in elk geval de enige bevoegde rechtsinstantie, en ze is bovendien ook de natuurlijke appelrechter van de raadkamer.
Uiteraard kan er nog steeds discussie ontstaan over het feit of een misdaad nu al dan
niet correctionaliseerbaar is, en blijft het mogelijk dat hoger beroep zou ingesteld
worden tegen een beschikking van de raadkamer die zou beslissen tot verwijzing
naar de correctionele rechtbank van een misdaad die daar niet voor in aanmerking
komt. In dat geval gelden de gewone regels zoals bepaald in art. 135 Sv. Het moet ten
andere onderstreept worden dat dergelijk geval bij gebreke aan hoger beroep tegen de
beschikking van de raadkamer zou kunnen aanleiding geven tot een procedure van regeling van rechtsgebied indien de bodemrechter zich onbevoegd zou verklaren. Er wordt
volledigheidshalve in herinnering gebracht dat art. 3 van de wet op de verzachtende omstandigheden zoals aangevuld bij de wet houdende diverse bepalingen van 8 juni 2008 39
bepaalt dat de correctionele rechtbank naar welke de verdachte is verwezen zich bevoegd kan verklaren door de verzachtende omstandigheden of de verschoningsgrond
aan te nemen wanneer zij vaststelt dat de bij haar aanhangig gemaakte misdaad niet is
gecorrectionaliseerd en daarvoor in aanmerking komt op grond van art. 2, derde lid van
die wet.
De overtuigingsstukken blijven zoals voorheen berusten bij de rechtbank waar het
onderzoek heeft plaatsgehad, tenzij de kamer van inbeschuldigingstelling de
overbrenging ervan beveelt overeenkomstig art. 228 Sv.

c.

De kamer van inbeschuldigingstelling
1.

De inbeschuldigingstelling – Algemene bepaling: alle volgende bepalingen treden in werking 10 dagen na bekendmaking in het BS: namelijk
op 21 januari 2010

Art. 15 WHA vernummert het bestaande Hoofdstuk I van Boek II, Titel II Sv, tot
Hoofdstuk III met als opschrift “De inbeschuldigingstelling”.
Niettegenstaande dit hoofdstuk deel uitmaakt van Titel II die betrekking heeft op het
Hof van Assisen40 bevat het bepalingen die tevens betrekking hebben op de procedure
voor de kamer van inbeschuldigingstelling in het algemeen (art. 15 e.v. WHA).
Art. 240 Sv, zoals vervangen bij art. 36 WHA, stelt dat de overige bepalingen van het
Wetboek die niet in strijd zijn met de artikelen van Titel II, mede van toepassing zijn. In
feite herneemt deze bepaling de inhoud van het vroegere art. 240 Sv in functie van de
nieuwe indeling die door de WHA wordt ingevoegd.

39
40

Wet van 8 juni 2008 houdende diverse bepalingen (II) (1), B.S. 16 juni 2008, 2° editie.
Zie art. 10 WHA .
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2.

De taak van de procureur-generaal bij de voorbereiding regeling
van de rechtspleging (art. 16 WHA – art. 217 Sv)

De taak van de procureur-generaal wordt behandeld op meerdere plaatsen in het Wetboek van strafvordering, vermits hij op meerdere tijdstippen in het verloop van de strafprocedure tussenkomt, inzonderheid tijdens het vooronderzoek, bij de regeling van de
rechtspleging, en uiteindelijk tijdens het proces ten gronde.
Die taken zijn soms van algemene aard en hebben dan bijvoorbeeld ook betrekking op
de behandeling en de voorbereiding van zaken waarin hoger beroep werd ingesteld tegen een beschikking van de raadkamer overeenkomstig art. 135 Sv. Deze taak komt hier
aan bod. Andere taken worden verder hernomen in een afzonderlijke afdeling41 .
De procureur-generaal bij het Hof van beroep is gehouden de zaak in gereedheid te
brengen binnen de kortst mogelijke tijd42 na ontvangst van de stukken die hem zijn
toegezonden ter voldoening aan artikel 133 of aan artikel 135 en de regeling van de
rechtspleging te vorderen voor de kamer van inbeschuldigingstelling.
De mogelijkheid tot het voorleggen van een zaak aan twee verenigde kamers van inbeschuldigingstelling gelet op ernstige omstandigheden of gelet op het groot aantal beklaagden alsook de verplichting voor de kamer van inbeschuldigingstelling eens in de
week de procureur-generaal te horen en over zijn vorderingen te beslissen worden opgeheven (art. 17 WHA – opheffing art. 218 Sv).

3.

De procedure van inbeschuldigingstelling
 Algemene bepalingen
o Omschrijving feiten

Bij de procedure van inbeschuldigingstelling waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling onderzoekt of er tegen de verdachte bewijzen of aanwijzingen bestaan en of die
sterk genoeg zijn om de inbeschuldigingstelling uit te spreken, heeft de wetgever de
terminologie gewijzigd en wordt in plaats van melding te maken van een feit dat door
de wet een misdaad wordt genoemd, verwezen naar een feit dat tot de bevoegdheid van
het Hof van Assisen behoort 43 (art. 19 WHA – art. 221 Sv). Die bevoegdheid is zoals
gezegd nauw verbonden met de uitgebreide mogelijkheden tot correctionalisatie van
misdaden, waarbij is op te merken dat gelet op de zwaarwichtigheid van de misdaden
die daar thans voor in aanmerking komen niet meer van een louter automatisme kan
gesproken worden doch aan de beoordeling van de zaak zelf meer ruimte moet gegeven
worden.
41

Zie verder art. 53 WHA – Invoeging afdeling II in Hoofdstuk V van Titel II van Boek II, met opschrift “De
ambtsverrichtingen van de procureur-generaal”.
42
Art. 238 Sv dat bepaalde dat de procureur-generaal verslag uitbrengt binnen de vijf dagen nadat hem de stukken
werden bezorgd werd bij art. 17 WHA opgeheven.
43
Vergelijk met zelfde terminologie in art. 27 WHA – art. 231 Sv.
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o Opheffing voorlezing stukken
De ouderwetse en in onbruik gevallen bepaling inzake de voorlezing van de stukken
door de griffier en de neerlegging “ter tafel” wordt opgeheven (art. 20 WHA – opheffing art. 222 Sv).
o Termijn van inzage: 15 dagen
Teneinde de termijnen van de diverse procedures beter op elkaar af te stemmen wordt
de in art. 223 Sv bepaalde termijn van 10 dagen van ter beschikking stelling van
het dossier aan de partijen vóór de verschijning voor de kamer van inbeschuldigingstelling verlengd tot (minstens) 15 dagen (art. 21 WHA – art. 223 Sv).
 Aanvullend onderzoek (art. 24 WHA – art. 228 Sv)
De kamer van inbeschuldigingstelling44 kan zoals voorheen en binnen de kortst
mogelijke tijd:
- zo nodig, nieuwe onderzoekingen bevelen,
- of de overbrenging bevelen van de overtuigingsstukken die op de griffie van de
rechtbank van eerste aanleg in bewaring zijn gebleven
 Samenhang (art. 22, 23 WHA – art. 226, 227 Sv)
Art. 226 Sv bepaalt dat de kamer van inbeschuldigingstelling beslist bij een en hetzelfde
arrest over de samenhangende misdrijven waarvan de stukken terzelfdertijd zijn voorgelegd. De wetswijziging is louter terminologisch; vroeger verwees dit artikel naar “het
Hof”!
 Procedure van evocatie (art. 31 – 33 WHA – art. 235 en 236 Sv)
Art. 235 Sv bepaalt dat de kamers van inbeschuldigingstelling45 in alle zaken, zolang zij
niet beslist hebben of de inbeschuldigingstelling dient te worden uitgesproken, om het
even of de eerste rechters al dan niet een onderzoek hebben ingesteld, ambtshalve ve rvolgingen gelasten, zich de stukken doen overleggen, de zaak onderzoeken of doen o nderzoeken, en daarna beschikken zoals het behoort.
In dat geval bepaalde art. 236 Sv dat een van de leden van de kamer van inbeschuldigingstelling als onderzoeksrechter optreedt. Dit had tot gevolg dat het bewuste lid niet
meer kon zetelen in de kamer van inbeschuldigingstelling wanneer die het bewust dossier verder diende te behandelen.
44

Art. 228 Sv verwees vroeger naar “de rechters”en deze terminologie werd gewijzigd.
Art. 31 WHA wijzigt de terminologie en vervangt de term “Hoven van beroep” in “kamers van inbeschuldigin gstelling”.
45
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Indien men de basisregelen betreffende de onverenigbaarheden in het vonnisgerecht
mutatis mutandis toepast op de onderzoeksgerechten, kan als regel gegeven worden dat
wie als onderzoeksrechter is opgetreden niet meer in het onderzoeksgerecht zitting mag
nemen in dezelfde zaak46.
De raadsheer-onderzoeker is alleszins een magistraat die het ambt van onderzoeksrechter waarneemt, en de kamer van inbeschuldigingstelling is in geval van evocatie het
enige bevoegde onderzoeksgerecht. Er ontstaat bijgevolg een ernstig probleem van incompatibiliteit. In de praktijk werd een raadsheer-onderzoeker aangesteld die vanaf dan
bij de behandeling van de kwestieuze zaak geen zitting meer hield in de kamer van inbeschuldigingstelling.
Om die reden bepaalt art. 236 zoals gewijzigd bij art. 33 WHA dat in het geval van art.
235 de kamer van inbeschuldigingstelling een magistraat aanwijst als raadsheeronderzoeker, en een van haar leden kan aanwijzen.
Uiteraard zal de kamer van inbeschuldigingstelling bij de aanwijzing van een ander magistraat eerst overleg plegen met de eerste voorzitter van het Hof van beroep.
 Zuivering van de nietigheden, verzuimen en onregelmatigheden:
verval van de uitzondering van de openbare orde (art. 32 WHA –
art. 235bis Sv.)
Tijdens de parlementaire voorbereiding van de wet tot hervorming van het Hof van
Assisen besliste de Commissie voor de Justitie van de Kamer om in artikel 235bis, § 5
Sv de woorden “of die de openbare orde aanbelangen” op te heffen. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat het wel degelijk de bedoeling van de wetgever was
om de zuivering van de nietigheden die door de kamer van inbeschuldigingstelling
onderzocht werden definitief te maken waarbij gesteld werd dat de uitzondering
van de openbare orde de regel grotendeels uitholt 47 . De onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden zoals bedoeld in artikel 131, § 1, of met betrekking tot de
verwijzingsbeschikking die door de kamer van inbeschuldigingstelling zijn onde rzocht, kunnen bijgevolg niet meer worden opgeworpen voor de feitenrechter, behoudens de middelen die verband houden met de bewijswaardering. Hetzelfde geldt
voor gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering, behalve
wanneer ze zijn ontstaan na de debatten door de kamer van inbeschuldigingstelling.
De uitzondering van openbare orde was niet precies gedefinieerd en was als dusdanig
een moeilijk te hanteren begrip dat weinig meerwaarde bood. De impact van de huidige
wetswijziging moet thans in het licht bekeken worden van de ondertussen tot stand gekomen vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie inzake het gebruik van onrechtmatig
verkregen bewijs, of zogenaamde Antigon – rechtspraak. Bij de totstandkoming van de
46

R. DECLERCQ, “Onderzoeksgerechten”, A.P.R., Story-Scientia, 1993, nr. 478.
Parl. St., Kamer, DOC 52 2127/008, Verslag namens de commissie voor de Justitie uitgebracht door de heer E.
LIBERT en mevrouw E. DE RAMMELAERE, p. 71.
47
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wet van 12 maart 1998 werd benadrukt dat de hervorming begrensd was omdat het onmogelijk was in het kader van een punctuele hervorming verder te gaan en te kiezen
voor een systeem van verplichte en definitieve zuivering van onregelmatigheden tijdens
de fase van de regeling van de rechtspleging48. Er was immers een gebrek aan een algemene theorie over de nietigheidsgronden49 . Niettegenstaande de bovenvermelde jurisprudentie van het Hof van Cassatie in art. 13 van de wet van 9 december 2004 betreffende de wederzijdse internationale rechtshulp in strafzaken50 werd overgenomen m.b.t.
in het buitenland verkregen bewijs, bleef het Wetboek van strafvordering ongewijzigd.
Volgens de laatste stand van deze rechtspraak van het Hof van Cassatie houdt geen e nkele wetsbepaling het absolute verbod in om een bewijs, dat rechtstreeks of onrechtstreeks is afgeleid uit een onregelmatigheid of onwettigheid te gebruiken, behoudens
wanneer een op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm is miskend, of de wijze
waarop het bewijs werd verkregen de betrouwbaarheid ervan aantast of het recht op een
eerlijk proces in het gedrang brengt. Deze rechtspraak werd bovendien recent aanvaard
door het EHRM51.
Het Hof van Cassatie verfijnde deze rechtspraak en stelde verder dat de rechter beslist
op grond van het geheel van de gegevens van een zaak en hij met name rekening kan
houden met het zuiver formeel karakter van de onregelmatigheid, met het feit dat het
aangeklaagde gebrek geen invloed heeft op het recht dat of de vrijheid die door de ove rtreden regel wordt beschermd, dat de onwettige handelswijze die aan de politie of de
aangever wordt toegeschreven, niet opzettelijk is, dat het onrechtmatig verkregen bewijs
slechts betrekking heeft op een materieel bestanddeel van het misdrijf of nog dat de
ernst van dat misdrijf niet in verhouding staat tot de onregelmatigheid die aan de vaststelling ervan is voorafgegaan of ermee gepaard is gegaan52.
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Parl. St. Kamer 1996-97, nr. 857/1; Artikelsgewijze bespreking, p. 63-64.
Parl. St. Senaat, 2003-2004, 3-450/1, Wetsvoorstel houdende het Wetboek van strafprocesrecht, Toelichting, p.
32.
50
Parl. St., Kamer, DOC 51 1278/1, memorie van toelichting, p. 19-20. Zie: wet van 9 december 2004. betreffende
de wederzijdse internationale rechtshulp in strafzaken en tot wijziging van artikel 90ter van het Wetboek van
strafvordering, B.S. 24 december 2004, Hoofdstuk V, Gebruik van in het buitenland verzameld bewijsmateriaal,
art. 13: “In het kader van een in België gevoerde strafrechtspleging mag geen gebruik worden gemaakt van b ewijsmateriaal:
1° dat in het buitenland op onregelmatige wijze is verzameld indien de onregelmatigheid:
- volgens het recht van de Staat waarin het bewijsmateriaal is verzameld volgt uit de overtreding van een op straffe
van nietigheid voorgeschreven vormvereiste;
- de betrouwbaarheid van het bewijsmateriaal aantast;
2° waarvan de aanwending een schending inhoudt van het recht op een eerlijk proces.”
51
Arrest EHRM van 28 juli 2009, LEE DAVIES v. BELGIË:
52
Cass., 14 oktober 2003, nr. P.030162.N; R.W., 2003-2004, 814, met concl. M. DE SWAEF; T. Strafr., 2004,
129, met concl. M. DE SWAEF, en met noot Ph. TRAEST; Cass., 23 maart 2004, nr. P.04.0012.N, R.A.B.G.,
1061, noot F. SCHUERMANS, Cass. 16 november 2004, nr. P.04.1127.N en nr. P.04.0644.N; T. Strafr., 2005,
met concl. P. DUINSLAEGER en met noot R. VERSTRA ETEN en S. DE DECKER; Cass. 2 maart 2005, nr.
P.04.1644.F., met concl. D. VANDERM EERSCH, en Cass., 12 oktober 2005, nr. P.05.0119.F .; Cass., 19 oktober
2005, nr. P.05.1287.F; Cass., 8 november 2005, nr. P.05.1106.N; Cass., 15 november 2005, nr. P.05.1275.N Cass.,
23 september 2008, nr. P.08.0519.N, T. Strafr. 2009, afl. 3, 151, noot F. SCHUERMANS; Cass., 11 januari 2006,
nr. P.05.1371.F; Cass., 20 september 2006, nr. P.06.81.F.; Cass. 31 oktober 2006, nr. P.06.1016.N; Cass., 21 november 2006, nr. P.06.0806.N; Cass., 13 maart 2007, nr. P.06.1634.N; Cass., 4 december 2007, nr. P. 07.1302.N;
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Met het wegvallen van de uitzondering van de openbare orde zal de bodemrechter zoals gezegd gebonden zijn door de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling wanneer die zich uitspreekt over een beweerde of opgeworpen schending
van een op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm, of over de betrouwbaarheid van een verkregen en aangewend bewijs. Ingeval de schending van het recht op
een eerlijk proces wordt aangevoerd kan bijvoorbeeld verwezen worden naar de recente cassatierechtspraak inzake de toepassing van de Salduz-jurisprudentie van
het EHRM53. Het Hof van Cassatie heeft in de eerste arresten ter zake de toepassing
van art. 6, §3, c EVRM ten aanzien van het vooronderzoek aanvaard, doch meteen
het relatief karakter ervan onderstreept omdat een eventuele miskenning van deze
principes niet van aard is meteen een einde te stellen aan de ingestelde strafvordering, of aanleiding te geven tot de opheffing van een aanhoudingsmandaat54 . Hierbij
stelt het Hof van Cassatie dat de onderzoeksgerechten kunnen overwegen dat de
miskenning van art. 6, § 3, c niet van aard is om het verloop van het eerlijk proces
voor de bodemrechter in gevaar te brengen. Het gaat immers om een vereiste
waaraan de strafprocedure in zijn geheel moet getoetst worden.
Wanneer de schending van het eerlijk proces ter sprake komt zullen de onderzoeksgerechten bijgevolg het onherstelbaar karakter van de miskenning moeten beoordelen. Wanneer dit niet onherstelbaar wordt geacht zal de bodemrechter de afweging
moeten maken in het licht van de gehele strafprocedure 55 .
Uiteraard blijven de andere bepalingen van art. 235bis, § 5 Sv onverkort gelden,
inzonderheid het feit dat ze niet van toepassing zijn ten aanzien van de partijen die
pas na de verwijzing naar het vonnisgerecht in de rechtspleging betrokken wo rden, behalve indien de stukken uit het dossier werden verwijderd overeenkomstig
art. 131, § 2 of 235 is, § 6 Sv. Dit zou weliswaar tot bijzonder me rkwaardige situaties kunnen leiden vermits het niet voor de hand ligt dat de bodemrechter over dezelfde nietigheid, onregelmatigheid of verzuim een andere beslissing zou nemen ten
aanzien van andere partijen in hetzelfde geding.
Het opheffen van de uitzondering van de openbare orde brengt in elk geval een grote
verschuiving teweeg. Het is niet mogelijk alle consequenties ervan te schetsen of zelfs
af te bakenen in het kader van deze omzendbrief die voornamelijk betrekking heeft op
de hervorming van de assisenprocedure. De vraag is of de wetgever er voldoende heeft
over nagedacht dergelijke belangrijke en zelfs allesomvattende wetswijziging door te
voeren in de context van een punctuele hervorming die zich slechts toespitst op een bi jzondere procedure. Die vraag moet des te meer gesteld worden nu blijkt dat deze wetswijziging slechts in de laatste fase van de parlementaire voorbereiding werd doorgevoerd, zonder er de juridische tegenhanger te kunnen aan verbinden die thans enkel
voortvloeit uit de bovenvermelde cassatierechtspraak inzake het gebruik van onrecht53

Hof Mensenrechten arrest Salduz / Turkije van 27 november 2008, arrest Panovits / Cyprus van 11 december
2008; Cass., arrest van 11 maart 2009, J.T., 19 september 2009, p. 536; B. DUFOUR, o.c. p. 529.
54
Cass., arrest van 11 maart 2009, J.T., 19 september 2009, p. 536; B. DUFOUR, “Le droit à l’assistance d’un
avocat lors de la phase préparatoire entre droit absolu et droit relatif », J.T., 19 september 2009, p. 529.
55
Parl. St., Kamer, DOC 52 2127/008, Verslag namens de commissie voor de Justitie uitgebracht door de heer E.
LIBERT en mevrouw E. DE RAMMELAERE, p. 73; en advies nr. 47.277/2 van de Raad van State, DOC 52
2127/006 inzake de amendementen 1 en 2, DOC 52 2127/003.
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matig verkregen bewijs. Tijdens de parlementaire voorbereiding werd nochtans voorgehouden dat de wijziging niet slaat op de regeling inzake de nietigheden op zich, doch
enkel op het tijdstip waarop de nietigheden moeten worden opgeworpen, zodat men
meende dat een alomvattend debat niet aan de orde was 56 !
 Onvoldoende bezwaren (art. 25 WHA – art. 229 Sv)
De tekst van art. 229 Sv maakte vroeger gebruik van de terminologie “generlei spoor –
en geen voldoende aanwijzingen van schuld. De term generlei was misplaatst en zou tot
de verkeerde interpretatie kunnen leiden dat het minste spoor voldoende is om een ve rwijzing uit te spreken. Bovendien bevatte art. 229 talrijke voorbijgestreefde bepalingen
met betrekking tot de voorlopige hechtenis die thans thuis horen in de desbetreffende
wetgeving.
Thans bepaalt art. 229 Sv dat indien de kamer van inbeschuldigingstelling van oordeel
is dat er tegen de inverdenkinggestelde geen voldoende bezwaren bestaan, zij verklaart
dat er geen reden is tot vervolging.
 Voldoende bezwaren (art. 27 WHA – art. 231 Sv)
Indien het een feit betreft dat behoort tot de bevoegdheid van het Hof van Assisen, en
de kamer van inbeschuldigingstelling voldoende bezwaren aanwezig acht om de
inbeschuldigingstelling te wettigen, verwijst zij de inverdenkinggestelde naar het Hof
van Assisen. Uiteraard geldt dit onder voorbehoud van de toepassing van artikel 2 van
de wet van 4 oktober 1867 waarbij bepaalde misdaden door aanneming van verzachte nde omstandigheden of ingeval er sprake is van een verschoningsgrond kunnen gecorrectionaliseerd worden.
De eerste versie van het wetsontwerp voorzag een nieuwe regeling waarbij bepaalde
misdaden zouden behoren tot de bevoegdheid van de correctionele rechtbank. Om die
reden werd in de tekst niet meer verwezen naar een feit door de wet misdaad genoemd,
doch naar de bevoegdheid van het Hof van Assisen. Deze tekst bleef aangehouden maar
deze wijziging heeft in dit kader verder geen belang.
 Nieuwe bezwaren (art. 39, 40 en 41 WHA – art. 246, 247 en 248
Sv)
Art. 39 en 40 WHA vervangen enkel de woorden “het Hof van beroep” door de woo rden “de kamer van inbeschuldigingstelling”. De gewijzigde artikelen worden hierna
volledigheidshalve overlopen.
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Parl. St., Kamer, DOC 52 2127/008, Verslag namens de commissie voor de Justitie uitgebracht door de heer E.
LIBERT en mevrouw E. DE RAMMELAERE, p. 71 e.v.
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Art. 246 Sv bepaalt dat indien de kamer van inbeschuldigingstelling beslist heeft dat er
geen grond is om een verdachte naar het Hof van Assisen te verwijzen, deze verdachte
niet meer wegens hetzelfde feit voor dat Hof kan worden gebracht, tenzij er nieuwe bezwaren aan het licht zijn gekomen.
De definitie van nieuwe bezwaren blijft ongewijzigd, het gaat namelijk om verklaringen
van getuigen, stukken en processen-verbaal, die niet konden worden onderworpen aan
het onderzoek van de kamer van inbeschuldigingstelling en toch geschikt zijn om de
bewijzen te versterken die eerder te zwak werden bevonden, of aangaande de feiten nadere gegevens verstrekken die het vinden van de waarheid kunnen bevorderen.
De opsomming van wat nieuwe bezwaren kunnen zijn is dus niet beperkend57 . Het onderzoeksgerecht dat moet nagaan of het onderzoek voldoende bezwaren heeft bijeengebracht om de verwijzing naar het vonnisgerecht te kunnen uitspreken, moet vooraf wel
onderzoeken of er nieuwe bezwaren bestonden die de heropening van het onderzoek
wettigden58 .
De te volgen procedure bij opduiken van nieuwe bezwaren werd evenmin gewijzigd,
maar wel door art. 41 WHA aangepast aan de huidige stand van wetgeving zodat wat de
voorlopige hechtenis betreft niet meer verwezen wordt naar in onbruik gevallen artikelen van het Wetboek van strafvordering.
Art. 248, eerste lid Sv. bepaalt dat in geval er nieuwe bezwaren zijn, de officier van gerechtelijke politie of de onderzoeksrechter onverwijld afschrift van de stukken en bezwaren aan de procureur-generaal bij het Hof van beroep zendt, en dat op vordering van
de procureur-generaal de voorzitter van de kamer van inbeschuldigingstelling de rechter
aanwijst voor wie op vordering van het openbaar ministerie een nieuw onderzoek zal
plaats vinden.
De onderzoeksrechter kan evenwel, indien er reden toe is, op grond van de nieuwe bezwaren en vóór hun verzending aan de procureur-generaal een bevel tot aanhouding
uitvaardigen tegen de verdachte die reeds in vrijheid mocht zijn gesteld overeenkomstig artikel 26, § 1, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.
 Beschikking tot gevangenneming (art. 27 en 29 WHA – art. 231 en
233 Sv)
Het tweede lid van art. 231 Sv, dat bepaalt dat indien de misdaad in de beschikking tot
gevangenneming verkeerd omschreven is, de kamer van inbeschuldigingstelling die
beschikking vernietigt en een nieuwe geeft, werd behouden.
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Art. 233 Sv bepaalt dat de beschikking tot gevangenneming, door de raadkamer of
door de kamer van inbeschuldigingstelling gegeven overeenkomstig artikel 26, § 5, van
de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, wordt opgenomen in het
arrest van inbeschuldigingstelling 59 .
Dit arrest houdt het bevel in de beschuldigde bij de uitvoering ervan te brengen naar het
huis van arrest gevestigd bij het Hof van Assisen waarnaar hij wordt verwezen.
 Inhoud van de arresten (art. 30 WHA – art. 234 Sv)
De arresten van de kamer van inbeschuldigingstelling worden ondertekend door alle
rechters die ze hebben gewezen.
De arresten dienen voortaan echter de vordering van het openbaar ministerie niet meer
te vermelden.
Zij moeten op straffe van nietigheid de naam van iedere rechter vermelden.
 De kamer van inbeschuldigingstelling spreekt uit op vaste datum
– Invoering woonstkeuze
o Vaste datum (art. 18 WHA)
Teneinde een vlotter verloop van de zaken te benaarstigen en de termijnen van voorziening in Cassatie te beperken werd naar analogie met de procedure voor de raadkamer
geopteerd om de arresten op vaste datum uit te spreken zodat geen betekening meer nodig is teneinde de termijn van voorziening in Cassatie te laten lopen.
Art. 219 Sv bepaalt bijgevolg dat wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling de
zaak in beraad houdt om haar arrest 60 uit te spreken, zij de dag voor die uitspraak
bepaalt61 .
o Woonstkeuze (art. 28 WHA – art. 232 Sv.)
Art. 232 Sv bepaalt dat de partijen gehouden zijn in België keuze van woonplaats te
doen, indien zij er hun woonplaats of verblijfplaats niet hebben.
Die woonstkeuze moet uiterlijk gebeuren op het ogenblik van de verwijzing door de
kamer van inbeschuldigingstelling naar het Hof van Assisen.
59

Art. 238 en 239 Sv werden opgeheven bij art. 35 WHA. Artikel 238 verwees naar het verslag van de procureurgeneraal, en art.239 bepaalde onder meer dat voordien geen beschikking tot gevangenneming wordt gegeven, en
dat indien uit het onderzoek blijkt dat de verdachte naar het hof van assisen of naar de correctionele rechtbank
moet worden verwezen, het arrest die beschikking bevat, of indien de verdachte onder borgtocht in vrijheid is
gelaten, de beschikking tot verschijning.
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Art. 219 Sv maakt per vergissing melding van “een beschikking” i.p.v. een arrest.
61
Vergelijk met art. 127, § 4, laatste lid Sv.
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De keuze van woonplaats geldt voor de procedure voor het Hof van Assisen, voor
de uitvoering van het arrest dat erop volgt en voor het rechtsmiddel dat tegen dit
arrest wordt aangewend.
Hebben de partijen geen woonplaats gekozen, dan kunnen zij het verzuim van de betekening niet inroepen tegen de akten die hen luidens de wet moesten worden betekend.
Elke betekening wordt geldig op de gekozen woonplaats gedaan, zolang de partij
niet bij een ter post aangetekende brief met ontvangstmelding aan de procureurgeneraal een wijzigingsbericht doet geworden.
Deze bepaling wordt kennelijk ingevoegd teneinde elke vertraging te voorkomen van de
procedure ten gevolge van betekeningen die aan partijen die in het buitenland wonen of
verblijven zouden moeten worden gedaan.
Bij gelegenheid van de oproeping van de partijen voor de behandeling van de zaak voor
de kamer van inbeschuldigingstelling zal de griffier de partijen die geen woonplaats in
België hebben uitnodigen woonstkeuze te doen in België mocht dat nog niet gebeurd
zijn. Het openbaar ministerie moet er uiteraard ter terechtzitting op toezien dat er
inderdaad woonstkeuze gedaan wordt, en indien nodig dit in herinnering brengen in het
belang van de partijen en van de verdere procedure.
 Voorziening tegen het verwijzingsarrest naar het Hof van Assisen (art.
42, 43, 44 en 45 WHA – art. 251, 252, 253 Sv)
Art. 42 WHA vernummert het bestaande hoofdstuk II in Boek II, Titel II – Vorming van
de Hoven van Assisen tot Hoofdstuk IV met als opschrift “Voorziening tegen het ve rwijzingsarrest”. Het gaat enkel om de voorziening tegen de verwijzing naar het Hof van
Assisen.
o Termijn (art. 43 WHA – art. 251 Sv)
De procureur-generaal en de andere partijen hebben het recht een voorziening in
cassatie in te stellen tegen het arrest van verwijzing naar het Hof van Assisen.
Die voorziening moet in elk geval binnen vijftien dagen na de uitspraak van het arrest
worden ingesteld, door een verklaring gedaan op de griffie van het Hof van beroep in de
bij artikel 417 bepaalde vorm.
De termijn loopt dus vanaf de dag van de uitspraak vermits op vaste datum wordt uitgesproken.
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o Beperkt cassatieberoep (art. 44 WHA – art. 252 Sv: herneemt
vroeger art. 292bis Sv)
De mogelijke gronden van voorziening in Cassatie blijven dezelfde 62 .
Art. 252 Sv bepaalt dat onverminderd artikel 416, tweede lid, de voorziening alleen kan
worden ingesteld tegen het arrest van verwijzing naar het Hof van Assisen in een van de
volgende gevallen :
1° wanneer het feit geen misdrijf is 63 volgens de wet;
2° wanneer het openbaar ministerie niet gehoord is;
3° wanneer het arrest niet gewezen is door het bij de wet bepaalde aantal rechters;
4° wanneer de wettelijke voorschriften betreffende het gebruik van de talen in
gerechtszaken niet werden nageleefd;
5° wanneer de in artikel 223 voorgeschreven regels van de tegenspraak niet werden
nageleefd.
Art. 252, eerste lid Sv bepaalt dat de grond van de voorziening in de verklaring moet
worden opgegeven.
De verwijzing naar art. 416 tweede lid Sv maakt enkel duidelijk dat de voorziening
buiten de 5 beperkt opgesomde gronden ook kan gericht zijn tegen een arrest dat
uitspraak doet inzake bijvoorbeeld bevoegdheid, of met toepassing van de artikelen 135,
235bis, 235ter Sv.
o Uitspraak met voorrang boven alle andere zaken
Zodra de griffier de verklaring ontvangen heeft, doet de procureur-generaal bij het Hof
van beroep een uitgifte van het arrest toekomen aan de procureur-generaal bij het Hof
van Cassatie, dat gehouden is, met voorrang boven alle andere zaken, uitspraak te doen
(art. 253 Sv – herneemt vroeger art. 292ter Sv).
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Art. 97 WHA heft de artikelen 292bis en ter op, en hun inhoud wordt hernomen in de artikelen 252 en 253 Sv.
Vroeger verwees art. 292bis Sv , 2° naar het geval waarbij het feit geen misdaad is. Deze terminologie werd
aangepast.
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F.

HET HOF VAN ASSISEN64

Behoudens uitdrukkelijke vermelding treden alle hierna volgende bepalingen in we rking 10 dagen na bekendmaking in het BS: namelijk op 21 januari 2010
a.

Samenstelling van het Hof van Assisen
1.

Een voorzitter en twee assessoren (art. 12, 209 WHA – art. 216 octies
Sv, art. 119, §1 Gerechtelijk Wetboek)

Tijdens de parlementaire voorbereiding van de wet werd er ernstig over nagedacht om
de samenstelling van het Hof van Assisen te wijzigen, en dit te beperken tot een voorzi tter waarbij de aanstelling van assessoren facultatief zou worden. Uiteindelijk werd geopteerd om de samenstelling van het Hof dat zich over de zwaarste misdaden moet uitspreken niet te wijzigen, zodat het samengesteld blijft uit één voorzitter bijgestaan door
twee assessoren.

2.

Opleidingsvereisten voor magistraten
 Vervolgingen tegen minderjarigen (art. 209, § 2 WHA – art. 119 §
2 Gerechtelijk Wetboek)

Indien vervolging wordt ingesteld tegen tenminste één persoon ten aanzien van wie,
met toepassing van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het
ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd
en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade), een beslissing tot uithandengeving is genomen in het kader van een niet-correctionaliseerbare misdaad, moet
het Hof van Assisen, om rechtsgeldig samengesteld te zijn, bestaan uit minstens
twee magistraten die de voortgezette opleiding hebben gevolgd als bedoeld in artikel 259sexies, § 1, 1°, derde lid, of artikel 259sexies, §1, 2°, tweede lid.
In dit kader moet ook verwezen worden naar de recente wet van 31 juli 2009 65 die art.
119 van het Gerechtelijk Wetboek aanvult, en eveneens voorzag in de noodzaak aan
opleiding, en bovendien een wijziging invoegde in art. 57bis van de wet van 8 april
1965 gevolg gevend aan het arrest nr. 49/2008 van het Grondwettelijk Hof.
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Art. 10 WHA vervangt het opschrift van Titel II van Boek II Sv dat thans de titel draagt “ Titel II. Het Hof van
Assisen.
65
Wet van 31 juli 2009 – tot wijziging van artikel 119 van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 57bis van de
wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf
omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade.
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 Opleiding voorzitter van een Hof van Assisen (art. 210 WHA –
aanvulling art. 120 eerste lid Gerechtelijk Wetboek –
inwerkingtreding op een door de Koning te bepalen datum – art. 237
WHA)
Om het ambt van voorzitter in het Hof van Assisen te kunnen uitoefenen moet men
een gespecialiseerde opleiding hebben gevolgd, georganiseerd door het Instituut
voor gerechtelijke opleiding.
Vermits enerzijds vele assisenvoorzitters geroutineerde magistraten zijn die heel wat
zaken geleid hebben, en anderzijds om de continuïteit van de behandeling van de zaken
te waarborgen, voegde de wetgever hieraan toe dat de voorzitter echter kan
vrijgesteld worden van de gespecialiseerde opleiding, en heeft enerzijds aan de
Koning opdracht gegeven de voorwaarden te bepalen waaraan de voorzitter moet
voldoen om vrijgesteld te worden, en anderzijds om de datum van
inwerkingtreding van art. 210 WHA te bepalen.

3.

De assessoren (art. 211 en 212 WHA – vervangen de artikelen 121 en
122 van het Gerechtelijk Wetboek)


Aanwijzing door de eerste voorzitter (art. 121 Ger.W)

De assessoren worden voor iedere zaak aangewezen door de eerste voorzitter van
het Hof van beroep, in overleg met de betrokken voorzitters van de rechtbank van
eerste aanleg, onder de oudste ondervoorzitters en rechters in rang van het rechtsgebied van het Hof van beroep (art. 121, eerste lid Ger.W).
Vroeger bepaalde de wet dat de voorzitters van de rechtbanken van eerste aanleg in de
zetel waarvan de assisen worden gehouden, de assessoren aanwijzen. Nu kiest de we tgever voor een overlegformule die bovendien meer ruimte laat aan de eerste voorzitter
om assessoren uit een ander arrondissement dan de zetel van de provincie aan te duiden
mits uiteraard naleving van art. 98 Ger. W. dat onder meer de toestemming van de betrokken rechter of plaatsvervangende rechter vereist.
Vroeger voorzag de wet bovendien expliciet in de mogelijkheid, in de zaken waarin een
of meer plaatsvervangende voorzitters worden aangewezen, plaatsvervangende assessoren aan te duiden die de debatten bijwonen. Deze mogelijkheid blijft echter bestaan nu
er eveneens naar verwezen wordt in het ongewijzigd art. 125 van het Gerechtelijk We tboek.
Wanneer het Hof van Assisen niet kan worden samengesteld wegens verhindering
van een assessor of van beide assessoren, voorziet de eerste voorzitte r van het Hof van
beroep onverwijld in hun vervanging (art. 121 tweede lid Ger.W).
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Wanneer de rechtspleging voor het Hof van Assisen van de provincie Luik in het Duits
wordt gevoerd, zijn de aangewezen assessoren lid van de rechtbank van eerste aanleg te
Eupen (art. 121 derde lid Ger.W).
 Aanwijzing van raadsheren als assessor (art. 122 Ger.W)
Het Hof van beroep kan, in uitzonderlijke omstandigheden die verband houden met
de organisatie van de hoven en rechtbanken, op vordering van de procureurgeneraal en beschikkend in algemene vergadering, beslissen dat een of meer van zijn
leden die het aanwijst als assessor of plaatsvervangend assessor zullen optreden in
plaats van de leden van de rechtbank van eerste aanleg.
Uiteraard behoort de organisatie van een algemene vergadering aan de eerste voorzitter,
en zal deze laatste daartoe klaarblijkelijk slechts overgaan wanneer hij geconfronteerd
wordt met ernstige organisatorische problemen in de rechtbanken van eerste aanleg die
in normale omstandigheden de assessoren leveren.

4.

De jury (art. 12, 209 WHA – art. 216octies Sv, art. 119, §1 Gerechtelijk
Wetboek)
 Strafrechter
o Bij de behandeling van de strafzaak tot en met de fase van
bepaling van de strafmaat

Art. 119 § 1 van het Gerechtelijk Wetboek (zoals vervangen bij art. 209 WHA) herhaalt
dat het Hof van Assisen bestaat uit een voorzitter en twee assessoren, en dat het Hof
zitting houdt bijgestaan door een jury. Art. 216octies Sv ingevoegd bij art. 12 WHA
bevat een identieke bepaling. Vanaf het afleggen van de eed na de loting en
samenstelling van de jury vervult deze laatste de taak van strafrechter.
o De berechting van de burgerlijke rechtsvorderingen
Voor de behandeling en de berechting van burgerlijke rechtsvorderingen houdt het
Hof van Assisen zitting zonder jury (art. 119 § 1 Ger. W).
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 De loting en de samenstelling van de jury
o Voorwaarden waaraan gezworenen moeten voldoen (art. 213,
216 WHA – vervangt art. 217, wijzigt art. 222 Gerechtelijk Wetboek – inwerkingtreding bij opmaak van de volgende nieuwe lijsten van gezworenen: art. 236, § 2 WHA)
De WHA wijzigt de voorwaarden waaraan gezworenen moeten voldoen.
Om op de lijst van gezworenen te worden ingeschreven moet men (art. 217 Ger.W):
1° ingeschreven zijn in het kiezersregister;
2° de burgerlijke en politieke rechten genieten;
3° ten volle achtentwintig (28) jaar en minder dan vijfenzestig (65) jaar oud zijn;
4° kunnen lezen en schrijven;
5° nog geen strafrechtelijke veroordeling hebben opgelopen tot een gevangenisstraf van
meer dan 4 maanden of tot een werkstraf van meer dan 60 uur.
Wat de leeftijdsvereiste betreft worden dezelfde wijzigingen aangebracht in art. 222 van
het Gerechtelijk Wetboek66. Onmiddellijk na de loting laat de burgemeester immers de
namen van de personen die geen volle 28 jaar oud zijn of die op één januari daarvoor 65
jaar geworden zijn uit de voorbereidende lijst van gezworenen weg. Dit is een eerste
zuivering van de lijst.
Art. 218 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat om de vier jaar, in de loop van de
maand januari, de gezworenen bij loting worden aangewezen uit de laatste lijst van de
in het kiezersregister ingeschreven personen. Deze bepaling wordt niet gewijzigd 67.
Dit betekent dat de burgemeester bij de opmaak van de eerstvolgende lijst rekening zal
moeten houden met de nieuwe bepalingen. Volledigheidshalve is eraan te herinneren
dat de Minister van Justitie krachtens art. 221 Ger. W. bevoegd is om bepaalde omstandigheden van de loting, en inzonderheid in hoeveel malen die loting in iedere provincie
en in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad68 moet plaats hebben, te bepalen opdat het nodige aantal gezworenen zou bekomen zijn.
Art. 236, § 2 WHA bevat ter zake overgangsbepalingen. De artikelen 213 en 216 tot
219 WHA zijn van toepassing bij de samenstellingen van de lijsten van gezworenen die
zullen plaatsvinden na de inwerkingtreding van deze wet. Ondertussen blijven de lijsten
van gezworenen die thans zijn opgemaakt geldig.
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Art. 216 WHA.
Art. 214 WHA wijzigt enkel de verwijzing naar het Kieswetboek in art. 218 Gerechtelijk Wetboek; er wordt
thans verwezen naar art. 10, § 1.
68
Zoals aangevuld door art. 215 WHA; Zie eveneens art. 227 Ger.W.
67
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Dit betekent bovendien zeer concreet dat de nieuwe toegevoegde voorwaarden inzake
het strafrechtelijk verleden van de gezworenen enkel zullen gelden ten aanzien van de
opmaak van nieuwe lijsten in de toekomst, en niet ten aanzien van de thans opgemaakte
lijsten. Het is nuttig te onderstrepen dat de wetgever een wettelijke uitsluit ing heeft willen invoegen op grond van de in het verleden opgelopen veroordelingen, naast de
ambtshalve vrijstelling van de personen die kennelijk niet in staat zijn om in een jury te
zetelen69 .
o Administratief onderzoek door de burgemeester (art. 217; 218
WHA – vervangen respectievelijk art. 223 en 224 van het Gerechtelijk Wetboek – inwerkingtreding bij opmaak van de volgende nieuwe lijsten van gezworenen: art. 236, § 2 WHA)
De burgemeester is ertoe gehouden een onderzoek in te stellen bij iedere kiezer die
op de voorbereidende lijst is ingeschreven gebleven, teneinde te bepalen:
1° of hij kan lezen en schrijven;
2° a) in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en
Vlaams-Brabant, of hij ertoe in staat is de debatten van het Hof van Assisen in het Nederlands te volgen;
b) in de provincies Henegouwen, Luik, Luxemburg, Namen en Waals-Brabant, of hij
ertoe in staat is de debatten van het Hof van Assisen in het Frans te volgen;
c) in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, of hij ertoe in staat is de debatten van het Hof van Assisen in het Nederlands, in het Frans of in de twee talen te
volgen; in dit laatste geval kan de kiezer aangeven welke taal hij verkiest;
d) in de gerechtelijke arrondissementen Verviers en Eupen, of hij ertoe in staat is de
debatten van het Hof van Assisen in het Frans, in het Duits of in beide talen te volgen;
in dit laatste geval kan de kiezer aangeven welke taal hij verkiest;
3° of hij werkelijk een beroep uitoefent en hetwelk;
4° of hij, al dan niet als hoofdbetrekking, een openbaar ambt bekleedt en hetwelk;
5° of hij bedienaar is van een door de Staat erkende eredienst of afgevaardigde van een
door de wet erkende organisatie die morele diensten verleent op basis van een nietconfessionele levensbeschouwing;
6° of hij militair is in actieve dienst;
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Parl. St. Senaat, zitting 2008-2009, 4-924/4, Verslag namens de commissie voor de Justitie uitgebracht door de
heren DELPÉRÉE en VAN PARYS, p. 155.
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7° of hij in het bezit is van een diploma afgeleverd door een universiteit of een daarmee
gelijkgestelde instelling, van een diploma van hoger secundair onderwijs, van een diploma of een getuigschrift van technisch onderwijs, ingericht, gesubsidieerd of erkend
door de Staat of door een van de Gemeenschappen, of door een examencommissie ingesteld krachtens een wet of een decreet, van een diploma van onderwijzer of onderwijzeres of van een diploma van geaggregeerde van het secundair onderwijs van de lagere
graad;
8° of hij gewezen lid is van het Europees Parlement, van de federale wetgevende Kamers, van de gemeenschaps- en gewestparlementen, van de provincieraden, van de gemeenteraden, van de agglomeratieraden, van de federatieraden, van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, van de Franse Gemeenschapscommissie, van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, van de federale regering en van de gemeenschaps- en gewestregeringen of gewezen burgemeester;
9° of hij lid of gewezen lid is van een raad van advies ingesteld krachtens een wet of
een koninklijk besluit;
10° of er voor hem enig beletsel bestaat waardoor het onmogelijk is het ambt van gezworene te vervullen;
11° of hij een strafrechtelijke veroordeling heeft opgelopen tot een gevangenisstraf
van meer dan vier maanden of tot een werkstraf van meer dan zestig uur.

Op grond van de inlichtingen ingewonnen door middel van dit onderzoek, laat de
burgemeester uit de voorbereidende lijst van gezworenen weg (art. 224 Ger.W):
1° de personen die niet kunnen lezen of schrijven;
2° de personen die de taal niet kennen die gebruikt wordt in de rechtspleging ter zitting
van het Hof van Assisen bij hetwelk zij zouden opgeroepen zijn om het ambt van gezworenen te vervullen;
3° de personen die lid zijn van het Europees Parlement, van de federale wetgevende
kamers, van de parlementen van de gemeenschappen en gewesten, van de provincieraden, van de gemeenteraden, van de agglomeratieraden, van de federatieraden, van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, van de Franse Gemeenschapscommissie, van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, van de federale regering en van de gemeenschaps- en gewestregeringen en de burgemeesters;
4° de werkende magistraten van de rechterlijke orde, de raadsheren en de rechters in
sociale zaken en in handelszaken, de assessoren in strafuitvoeringszaken, de referendarissen bij het Hof van Cassatie, de griffiers en de leden van de parketsecretariaten;
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5° de leden van de Raad van State, de assessoren van de afdeling Wetgeving, de leden
van het auditoraat, van het coördinatiebureau, de leden van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en van de griffie;
6° de leden van het Grondwettelijk Hof, de referendarissen bij het Grondwettelij k Hof
en de leden van de griffie;
7° de leden van het Rekenhof;
8° de provinciegouverneurs, de arrondissementscommissarissen en de provinciale griffiers;
9° de leden van de Hoge Raad voor de Justitie;
10° de titularissen van een management- of staffunctie in een ministerieel departement,
federale overheidsdienst of programmatorische overheidsdienst, de ambtenarengeneraal en de bestuursdirecteurs bij de ministeriële departementen van de Gemee nschappen en Gewesten;
11° de militairen in actieve dienst;
12° de bedienaars van een door de Staat erkende eredienst en de afgevaardigden van
door de wet erkende organisaties die morele diensten verlenen op basis van een nietconfessionele levensbeschouwing;
13° de personen die een strafrechtelijke veroordeling hebben opgelopen tot een gevangenisstraf van meer dan vier maanden of tot een werkstraf van meer dan zestig uur.
o Opmaak van de definitieve lijst gezworenen (art. 219 WHA –
aanvulling art. 231 Gerechtelijk Wetboek – inwerkingtreding bij
opmaak van de volgende nieuwe lijsten van gezworenen: art.
236, § 2 WHA)
Bij het opmaken van de definitieve lijsten van gezworenen dient de rechter die daartoe
belast werd door de voorzitter van de rechtbank de namen van de personen die een
veroordeling hebben opgelopen tot een gevangenisstraf van meer dan 4 maanden of tot
een werkstraf van meer dan 60 uur weg te laten (aanvulling art. 231 Ger.W).
Artikel 236 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de definitieve lijst van gezworenen,
waaruit de gezworenen die geroepen worden om zitting te nemen vanaf 1 januari van
het volgend jaar, vóór 1 november (kadert in de vierjaarlijkse opmaak van de lijsten
zoals bepaalt in art. 218 Ger. W) wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van
eerste aanleg van de hoofdplaats van de provincie.
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o Wijziging inzake toegang tot het strafregister (art. 204 WHA –
art. 594 Sv)
Wat de door de burgemeester opgestelde lijst en het administratief onderzoek betreft
waarover hiervoor sprake was, is op te merken dat art. 594 Sv bepaalt dat de Koning bij
in Ministerraad overlegd besluit en na advies van de Commissie ter bescherming van de
persoonlijke levenssfeer aan bepaalde administratieve overheden toegang kan verlenen
tot in het Strafregister opgenomen gegevens, zulks uitsluitend in het kader van door of
krachtens de wet bepaalde doeleinden.
Op deze regel somde art. 594 Sv een aantal uitzonderingen op. De vierde uitzondering
die betrekking had op beslissingen die veroordelen tot een werkstraf overeenkomstig
art. 37ter SW werd bij art. 204 WHA opgeheven. Door deze wijziging wordt de mogelijkheid geboden binnen het kader van het administratief onderzoek eveneens de nieuwe
voorwaarde inzake het strafrechtelijk verleden van de kandidaat gezworenen te controleren.
Artikel 204 WHA werd vernietigd bij arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 137/2011
van 22-08-2011, behalve in zoverre het betrekking heeft op de burgemeester die het
centraal strafregister moet consulteren om een lijst van gezworenen samen te stellen70.
o Afschaffing van de “toegevoegde gezworenen” (art. 220 WHA)
De wetgever heeft geopteerd voor de afschaffing van de toegevoegde gezworenen.
Art. 220 WHA heft dienvolgens art 233 van het Gerechtelijk Wetboek op. Die bepaling
voorzag dat naast de definitieve lijst gezworenen per gerechtelijk arrondissement een
staat werd opgemaakt van de op de lijst ingeschreven personen die hun woonplaats
hebben in de hoofdplaats of in een gemeente die er door voldoende verkeersmiddelen
mee verbonden is 71 .
De staten van toegevoegde gezworenen verdwijnen bijgevolg. Dit betekent dat er zorg
voor moet gedragen worden een voldoende groot aantal gezworenen te voorzien bij bepaling van het aantal gezworenen die per zaak worden aangeduid.
o Aantal gezworenen voor iedere zaak (art. 223, 2° WHA – vervangt art. 237, tweede lid Ger.W; art. 224 , 2° WHA vervangt art.
238 tweede lid Ger.W)
 Opdracht tot uitloting en vereist aantal namen
Art. 237, eerste lid, Ger.W bepaalt dat ten minste dertig dagen vóór de datum die hij
heeft bepaald voor de opening van de zitting, de eerste voorzitter van het Hof van be70

B.S. 22 augustus 2011, p. 48092-48096.
Art. 222 WHA heft de woorden “ en de staten van toegevoegde gezworenen” op in art. 236 Ger.W. In art. 237,
tweede lid , 238, eerste lid , 239, 240bis 241 van het Gerechtelijk Wetboek worden analoge wijzigingen aang ebracht respectievelijk door de artikelen 223, 224, 1°, 225, 226 en 227 WHA.
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roep, de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van de hoofdplaats van de provincie (of van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad72) gelast binnen tien
dagen te doen overgaan tot de uitloting van de gezworenen die geroepen worden om
mede te werken aan de samenstelling van de jury voor iedere zaak.
De eerste voorzitter van het Hof van beroep meldt, op advies van de procureur-generaal,
voor iedere zaak, aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg het aantal namen
die in de definitieve lijst van gezworenen zullen worden opgenomen. Dit aantal mag
niet lager zijn dan zestig.
Gelet op hetgeen verder volgt inzake de norm van geslacht van de jury zal dit aantal in
de praktijk beduidend groter dienen te zijn dan hetgeen de wetgever voorstelt.
Bovendien is rekening te houden met de afschaffing van de toegevoegde gezworenen.
 Tekort aan gezworenen – bevoegdheid voorzitter Hof
van Assisen (art. 224 , 2° WHA vervangt art. 238 tweede
lid Ger.W
Indien volgens de omstandigheden de nood bestaat om meer gezworenen te loten,
gelast de voorzitter van het Hof van Assisen in voorkomend geval ten minste
vijftien dagen voor de opening van de debatten, ambtshalve of op vordering van
het openbaar ministerie, de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van de
hoofdplaats der provincie of het administratief arrondissement Brussel -Hoofdstad
binnen achtenveertig uur een bijkomend aantal namen te doen uitloten dat hij
vaststelt in de definitieve lijst van gezworenen.

b.

Procedure voorafgaand aan de zitting ten gronde: inwerkingtreding 10
dagen na bekendmaking (behoudens toepassing overgangsbepalingen)
1.

Voorafgaande inhoudelijke opmerking

Art. 66 WHA voegt na art. 273 Sv een Hoofdstuk VI met als opschrift “Rechtspleging
voor het Hof van Assisen”. Dit hoofdstuk omvat de artikelen 274 tot 354.
Art. 46 WHA voegt in Boek II, Titel II een hoofdstuk V in met als opschrift “Procedure
voorafgaand aan de zitting ten gronde” dat de artikelen 254 tot 273 Sv omvat. Dat
hoofdstuk wordt verder in afdelingen ingedeeld.
Voor een goed begrip van de assisenprocedure is het belangrijk te onderstrepen dat
hoofdstuk VI (zie art. 66) niet alleen de procedure ten gronde bevat, doch eveneens
meerdere bepalingen die betrekking hebben op de fase voorafgaand aan de
terechtzitting ten gronde, wat in feite in het verlengde staat van hoofdstuk V.
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Toevoeging art. 223, 1° WHA.
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De opeenvolging van de artikelen heeft dus zeker belang, en zoals verder zal blijken
inzonderheid wat betreft de procedure van het nemen van verstek. In deze omzendbrief
worden alle bepalingen met betrekking tot de fase na de verwijzing naar het Hof van
Assisen, en dus eveneens de voorafgaande procedure echter gegroepeerd omdat deze
fase in zijn geheel als de voorbereiding en de aanloop tot de behandeling ten gronde kan
worden gezien.
 Rechten van verdediging na verwijzing (art. 37 – 38 WHA – 241
242 Sv)
Na de verwijzing behoudt de beschuldigde het recht om vrij verkeer te hebben met zijn
raadsman (art. 241 Sv).
Ter griffie wordt aan de beschuldigde en aan de burgerlijke partij inzage in het dossier
verleend. De beschuldigde alsook de burgerlijke partij kunnen, op hun verzoek,
kosteloos een afschrift van het dossier verkrijgen (art. 242).
 De ambtsverrichtingen van de procureur-generaal na verwijzing
(Afdeling II)
Artikel 53 WHA voegt in Hoofdstuk IV van Titel II van Boek II een Afdeling 2 met als
opschrift “De ambtsverrichtingen van de procureur-generaal” die de artikelen 259 tot
273 omvat73 .
o Voorwerp van de vervolging (art. 54 WHA – art. 259 Sv – herneemt art. 271 74 )
De procureur-generaal vervolgt, hetzij zelf, hetzij door de door hem afgevaardigde
magistraat,75 elke persoon die in beschuldiging gesteld is in de vorm voorgeschreven in
hoofdstuk III (van Titel II) dat betrekking heeft op de inbeschuldigingstelling. Hij mag
geen andere beschuldiging voor het Hof brengen op straffe van nietigheid, en, indien
daartoe grond bestaat, kan tegen hem verhaal op de rechter worden ingesteld.
De verwijzing naar de vorm voorgeschreven in hoofdstuk III heeft betrekking op de
wetsbepalingen inzake de inbeschuldigingstelling, en meer bepaald de te volgen
procedure voor de kamer van inbeschuldigingstelling.
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Art. 63 WHA heft het opschrift “Ambtsverrichtingen van de procureur-generaal bij het Hof van beroep” na art.
270 Sv op.
74
Art. 64 WHA heft art. 271 Sv op.
75
De afvaardiging van een magistraat van het openbaar ministerie om in het Hof van Assisen te zetelen moet door
de procureur-generaal niet uitdrukkelijk gegeven worden; bij gebrek aan betwisting voor de rechter over de grond,
wordt de magistraat van het openbaar ministerie, die de procureur-generaal vervangt, vermoed regelmatig te zijn
afgevaardigd (Cass. 20 oktober 1947).
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o In staat stellen van de zaak (art. 55 WHA – art. 260 Sv – herneemt de inhoud van art. 272 Sv76 )
Zodra de procureur-generaal of de door hem afgevaardigde magistraat de stukken ontvangt, ziet hij erop toe dat de voorbereidende handelingen worden verricht en dat alles
in gereedheid is voor de debatten.
o De akte van beschuldiging (art. 56 WHA – art. 261 Sv – herneemt art. 241 Sv)
In alle gevallen waarin de beschuldigde naar het Hof van Assisen wordt verwezen, is de
procureur-generaal gehouden een akte van beschuldiging op te stellen.
De akte van beschuldiging beschrijft:
1° de aard van het misdrijf dat aan de beschuldiging ten grondslag ligt;
2° het feit en alle omstandigheden die de straf kunnen verzwaren of
verminderen; de beschuldigde wordt met name erin genoemd en duidelijk
aangewezen.
De akte van beschuldiging eindigt met de volgende samenvatting:
Bijgevolg wordt N... beschuldigd die bepaalde doodslag, die bepaalde diefstal, of die
andere bepaalde misdaad, met die en die omstandigheid, te hebben gepleegd”.
o Vorderingsrecht, vordering en gevolg (art. 58-59-61 WHA –
art. 264-265-266 Sv – herneemt vroeger art. 276-277-278 Sv)
De procureur-generaal doet in naam van de wet alle vorderingen die hij nuttig oordeelt;
het Hof is gehouden hem akte ervan te verlenen en erover te beslissen.
De vorderingen van de procureur-generaal moeten door hem ondertekend worden; die
welke gedaan worden in de loop van de debatten, worden door de griffier in zijn proces verbaal opgenomen en eveneens door de procureur-generaal ondertekend. Alle
beslissingen waartoe die vorderingen aanleiding hebben gegeven, worden ondertekend
door de rechter-voorzitter en door de griffier.
Wanneer het Hof de vordering van de procureur-generaal niet inwilligt, wordt noch het
onderzoek noch de uitspraak gestuit of geschorst, met dien verstande evenwel dat de
procureur-generaal na het arrest zich in cassatie kan voorzien, indien daartoe grond
bestaat.
Deze bepaling is in feite van algemene aard, en ze hoort duidelijk ook thuis in de fase
van de behandeling ten gronde. De indeling van de WHA lijkt op dat vlak voor kritiek
vatbaar.
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Art. 64 WHA heft art. 272 Sv op.
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o Rogatoire opdrachten (art. 65 WHA – art. 273 Sv: herneemt
vroeger art. 283 Sv)
Wat deze opdrachten betreft wordt verwezen naar het hoofdstuk met dezelfde titel
weergegeven bij de ambtsverrichtingen van de voorzitter.
o De dagvaardingen en andere voorbereidende handelingen
m.b.t. de verdere fasen van het proces
De procureur-generaal heeft een bijzonder uitgebreide opdracht in het kader van de
voorbereidende handelingen en de dagvaarding van de assisenprocessen. Deze opdracht
is thans nog uitgebreider:
1) De opening van het proces
Art. 117 van het Gerechtelijk Wetboek blijft behouden. Op advies van de procureurgeneraal en na raadpleging van de partijen stelt de eerste voorzitter van het Hof van beroep de datum van de opening van de debatten van de assisenprocessen vast, een begrip
waarop verder wordt ingegaan vermits de fase ten gronde (na een preliminaire zitting)
nog in twee fasen wordt opgesplitst waarvan de eerste betrekking heeft op de samenstelling van de jury.
2) De dagvaarding voor de preliminaire zitting behelst
 Dagvaarding partijen: zie verder
 Neerlegging van de lijst getuigen: zie verder
 Vordering m.b.t. modaliteiten en regels voor verhoor
van bepaalde getuigen: zie verder
3) De gezamenlijke dagvaarding voor:
 Zitting m.b.t. samenstelling van de jury: zie verder
 Zitting ten gronde (zuivering nietigheden, getuigenverhoor en debat)
o Andere bepalingen van algemene aard
De bepalingen met betrekking tot de hierna volgende ambtsverrichtingen van de proc ureur-generaal zijn niet specifiek gerelateerd aan de assisenprocedure of de inbeschuldigingstelling, en werden bijgevolg door de wetgever hernomen in een nieuwe titel II
bis77 die op het einde van deze omzendbrief wordt behandeld, het betreft namelijk:
 Positief injunctierecht
 Aangiften en klachten
 Toezicht over de officieren van gerechtelijke politie

77

Art. 190 WHA.
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 De ambtsverrichtingen van de voorzitter (Afdeling I)
o Algemene opmerking
Art. 47 WHA voegt in Hoofdstuk V afdeling 1 in met als opschrift “De ambtsverric htingen van de voorzitter”. Het gaat hoofdzakelijk om een herindeling van de bestaande
wetsbepalingen78.
o Toewijzing raadsman (art. 48 WHA – art. 254 Sv: vergelijk
vroeger art. 293, eerste en tweede lid Sv)
Ten minste vijftien dagen vóór de preliminaire zitting vergewist de voorzitter er zich
van dat de beschuldigde een raadsman heeft gekozen om hem in zijn verdediging bij te
staan. Indien dit niet het geval is, voegt hij hem, in overleg met de stafhouder, dadelijk
een raadsman toe, op straffe van nietigheid van alles wat zal volgen.
Die toevoeging wordt als ongedaan beschouwd en de nietigheid wordt niet
uitgesproken, indien de beschuldigde een raadsman kiest.
De preliminaire zitting waarnaar wordt verwezen wordt verder besproken. Gelet op de
dagvaardingstermijnen van de preliminaire zitting, is het aanbevolen dat de voorzitter
ten laatste op het ogenblik van deze dagvaarding overgaat tot deze controle die
vergaande gevolgen kan hebben. Tijdens de parlementaire voorbereiding werd wel
benadrukt dat indien de stafhouder niet het nodige doet, de voorzitter zelf moet
kunnen optreden. Er bestaat immers geen enkele mogelijkheid van hoger beroep
als de stafhouder niets onderneemt 79.
o Ondervraging beschuldigde (art. 48 WHA – art. 254 Sv: herneemt vroeger art. 293, derde lid Sv)
De voorzitter kan de beschuldigde ondervragen. In dat geval wordt de ondervraging
vastgesteld bij een proces-verbaal dat wordt ondertekend door de voorzitter, de griffier
en de beschuldigde.
Het gaat dus enkel om een mogelijkheid en niet om een verplichting. Nu de voorzitter
toch moet nagaan of de beschuldigde een raadsman heeft gekozen, lijkt een
voorafgaande ondervraging nuttig ter voorbereiding van een assisenzaak.
Art. 293 Sv bepaalde vroeger dat de tolk in voorkomend geval het proces-verbaal ook
ondertekende. Die overbodige vorm werd weggelaten.
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Art. 60 WHA heft het vroegere opschrift na art. 265 Sv “De ambtsverrichtingen van de voorzitter” op.
Parl. St. Senaat, zitting 2008-2009, 4-924/4, Verslag namens de commissie voor de Justitie uitgebracht door de
heren DELPÉRÉE en VAN PARYS, p. 234.
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o Aanvullend onderzoek (art. 49 WHA – art. 255 Sv: herneming
inhoud vroeger art. 298)
Zo de voorzitter het gerechtelijk onderzoek onvolledig acht of zo er sedert het afsluiten
van het onderzoek nieuwe gegevens aan het licht zijn gekomen, kan hij alle
onderzoeksdaden bevelen die hi j nuttig acht, met uitzondering van een bevel tot
aanhouding. De processen-verbaal en andere stukken of documenten die tijdens dat
aanvullend gerechtelijk onderzoek worden verzameld, worden neergelegd ter griffie en
bij het dossier van de rechtspleging gevoegd.
De griffier stelt de procureur-generaal en de partijen van die neerlegging in kennis en
bezorgt aan elk van de partijen kosteloos een afschrift van het aanvullend dossier.
De bevoegdheden van de voorzitter worden dus niet gewijzigd of ingeperkt. De oude
regeling wordt volledig hernomen.
 Zaak niet in staat van wijzen (art. 50 WHA – art. 256 Sv: herneming vroeger art. 299)
Vóór de opening van de zitting kan de voorzitter van ambtswege of op verzoek van het
openbaar ministerie, de beschuldigde of de burgerlijke partij bevelen een zaak die niet
in staat van wijzen is, naar een latere zitting te verwijzen of het tijdstip waarop de
debatten zullen aanvatten, uit te stellen.
 Voeging verscheidene akten van beschuldiging (art. 51 WHA –
art. 257 Sv: herneemt vroeger art. 307 Sv)
Wanneer wegens een zelfde misdrijf verscheidene akten van beschuldiging zijn
opgemaakt tegen verschillende beschuldigden, kan de procureur-generaal de
samenvoeging vorderen en kan de voorzitter deze zelfs ambtshalve bevelen.
 Splitsing wegens gebrek aan samenhang (art. 52 WHA – art. 258
Sv: herneemt vroeger art. 308 Sv)
Wanneer de akte van beschuldiging verscheidene niet samenhangende misdrijven bevat,
kan de voorzitter ambtshalve of op vordering van de procureur-generaal bevelen dat de
beschuldigden vooralsnog niet terechtstaan dan voor één of verscheidene van die
misdrijven.
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 Bezoek van opgesloten personen wordt opgeheven (art. 205 WHA
heft art. 611, tweede lid Sv op)
Art. 611 Sv legde aan de onderzoeksrechter, de voorzitter van het Hof van Assisen en
de gouverneur verplichtingen op inzake het bezoek van opgesloten personen.
De verplichting voor de voorzitter van het Hof van Assisen, ten minste eenmaal in de
loop van elke zitting de in het huis van arrest bij het Hof van Assisen, opgesloten personen te bezoeken, wordt bij art. 205 WHA opgeheven. De verplichtingen voor de onderzoeksrechter en voor de gouverneur blijven bestaan.
 Rogatoire opdrachten (art. 65 WHA – art. 273 Sv: herneemt vroeger art. 283 Sv)
Art. 273 Sv bepaalt dat in alle gevallen waarin de procureurs des Konings en de
voorzitters gemachtigd zijn om de ambtsverrichtingen van officier van gerechtelijke
politie of van onderzoeksrechter waar te nemen, zij aan de procureur des Konings, de
onderzoeksrechter en de vrederechter, zelfs van een gerechtelijk arrondissement gelegen
nabij de plaats van het misdrijf, de ambtsverrichtingen waarmee zij onderscheidenlijk
belast zijn, kunnen opdragen, met uitzondering van het verlenen tegen de verdachten
van de bevelen tot medebrenging en tot aanhouding.
Als er tussen het verwijzingsarrest en de opening van de debatten aanvullende onderzoeksverrichtingen noodzakelijk zijn, behoort dit tot de bevoegdheid van de voorzitter.
De procureur-generaal behoudt echter het recht alle noodzakelijke opdrachten te bevelen, voor zover deze kaderen in de sfeer van het opsporingsonderzoek. Het optreden van
de procureur-generaal kadert dan in het algemeen recht en de algemene plicht van het
openbaar ministerie te allen tijde bijkomende en nuttige inlichtingen in te winnen met
betrekking tot de zaak80 .
Deze bepaling onderstreept enkel dat de voorzitter en de procureur-generaal hun onderscheiden bevoegdheden kunnen delegeren aan de respectievelijk opgesomde gerechtelijke autoriteiten.

2.

De preliminaire zitting (inwerkingtreding: zie overgangsbepalingen)

Art. 67 WHA voegt een Afdeling 1 in hoofdstuk VI met als opschrift “De preliminaire
zitting” dat de artikelen 274 tot 279 omvat en een nieuwe fase invoegt in de aanloop tot
de assisenprocedure.
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R. DECLERCQ; “Beginselen van strafrechtspleging”, KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN, 2° editie
1999, nr. 1520, p. 678.
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 Voorwerp van de preliminaire zitting (art. 68 WHA – art. 274 Sv
nieuw)
Vóór de terechtzitting ten gronde houdt de voorzitter een preliminaire zitting voor
het samenstellen van de in artikel 278 bedoelde lijst van getuigen (art 274, eerste lid
Sv).
De voorzitter doet uitspraak binnen de kortst mogelijke termijn (art. 274, tweede lid
Sv).
Ook de controle van de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden komt aan
bod tijdens de preliminaire zitting. Dit wordt verder behandeld.
 Samenstelling van het Hof
Deze preliminaire zitting wordt dus gehouden vooraleer de jury wordt samengesteld, en
dus buiten aanwezigheid van een jury.
Aanvankelijk was het de bedoeling van tijdens deze preliminaire zitting eveneens de
problematiek van de zuivering van de nietigheden aan te pakken. Dit werd blijkbaar
weggelaten omdat tijdens de parlementaire voorbereiding dan de vraag naar de
invoeging van een onmiddellijke mogelijkheid van voorziening in cassatie tegen het
arrest werd gesteld81.
Vermits het voorwerp van de preliminaire zitting nu louter beperkt wordt tot de
samenstelling van de lijst van de getuigen, en in voorkomend geval de vraag naar een
controle van de aanwending van bijzondere opsporingsmethoden, en deze onderwerpen
louter tot de bevoegdheid van de voorzitter van het Hof behoren, wordt de preliminaire
zitting alleen door de voorzitter van het Hof van Assisen gehouden en nemen de
assessoren geen deel aan deze zitting.
 Dagvaarding voor de preliminaire zitting (art. 69, 70 WHA – art.
275 en 276 Sv)
o Termijn
De termijn van dagvaarding is ten minste twintig dagen, tenzij de partijen daar
uitdrukkelijk afstand van doen (art. 276 eerste lid Sv). Zie verder wat het gevolg van de
niet naleving van deze termijn betreft.
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Parl. St. Senaat, zitting 2008-2009, 4-924/4, Verslag namens de commissie voor de Justitie uitgebracht door de
heren DELPÉRÉE en VAN PARYS, p. 235–242.
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o Dagvaarding
 Inhoud
De procureur-generaal laat in één exploot,
- de akte van beschuldiging
- en de dagvaarding voor de preliminaire zitting
betekenen aan de beschuldigde en de andere partijen. Hij voegt daar een kopie van
het arrest van verwijzing aan toe.
Vermits deze bepaling vereist dat de akte van beschuldiging wordt betekend, heeft dit
tot gevolg dat de procureur-generaal niet tot dagvaarding kan overgaan vooraleer hij
deze akte heeft opgesteld. Dit is een gegeven waarmee bij de organisatie en de
planning van de assisenprocessen dient te worden rekening gehouden. Het geniet
dus de aanbeveling de akte van beschuldiging en de lijst getuigen van het openbaar
ministerie reeds op te stellen bij de voorbereiding van de vordering tot verwijzing
van de zaak door de kamer van inbeschuldigingstelling naar het Hof van Assisen.
Er is inderdaad ook te verwijzen naar het tijdtip van mededeling van de lijst van getuigen vóór de zittingsdatum; dit wordt verder behandeld.
Wat de voorzitter betreft wordt in herinnering gebracht dat hij zich ten minste
vijftien dagen vóór de preliminaire zitting moet vergewissen of de beschuldigde een
raadsman heeft gekozen. Bij de organisatie van de assisenprocessen is rekening te
houden met deze door elkaar lopende termijnen.
 Betekening
Indien de beschuldigde zich in hechtenis bevindt moet die betekening aan de
persoon worden gedaan.
Het is nuttig hierbij terug te verwijzen naar de procedure van verwijzing naar het Hof
van Assisen door de kamer van inbeschuldigingstelling, inzonderheid naar de bepaling
inzake verplichte woonstkeuze in België voor de partijen die er geen woonplaats of
verblijfplaats hebben.
 Procedure van de preliminaire zitting
o Verschijning partijen – Openbaarheid – Tolken (art. 71 WHA
– art. 277 Sv)
De beschuldigde en de burgerlijke partij verschijnen persoonlijk of worden
vertegenwoordigd door een advocaat.
Ingeval de aangehouden beschuldigde persoonlijk verschijnt, verschijnt hij ongeboeid
en slechts vergezeld door bewakers om te beletten dat hij ontvlucht.
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De voorzitter vraagt hem zijn naam, zijn voornamen, zijn leeftijd, zijn beroep, zijn
woonplaats en zijn geboorteplaats.
De voorzitter hoort de opmerkingen van de procureur-generaal en de partijen (art. 278,
§ 2 eerste lid Sv).
Het bepaalde in artikel 190, eerste lid, en in de artikelen 282, eerste tot derde lid, en 283
is van toepassing, wat inhoud dat:
- De behandeling geschiedt in het openbaar, op straffe van nietigheid.
- Wanneer de vervolgingen gegrond zijn op de arttikelen 372 tot 378 van het
strafwetboek, de (alleen zetelende) voorzitter kan bevelen de zaak met gesloten
deuren te behandelen, indien een van de partijen of het slachtoffer het vraagt,
namelijk met het oog op de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer.
Vermits enkel de beschuldigde en de partijen betrokken worden bij de
preliminaire zitting zal het slachtoffer de sluiting van de deuren slechts kunnen
vragen indien het zich reeds burgerlijke partij heeft gesteld.
- De bepalingen inzake de aanstelling van tolken worden nageleefd: deze
bepalingen worden verder behandeld in het kader van de procedure ten gronde
(zie verder art. 282 Sv en 283 Sv inzake een doofstomme).
De wet bevat geen bepaling inzake het mogelijk verstek laten van een partij. Indien de
betekeningen correct en tijdig plaats vonden – waarbij eveneens terug te verwijzen is
naar de bepaling inzake de woonstkeuze en de gevolgen daarvan – heeft het verstek
laten van een partij geen ander gevolg dan dat de procedure zijn gewoon verloop kent,
en het daaropvolgend arrest evenzeer geldt ten aanzien van de verstek latende partij. Er
wordt ten andere verder ingegaan op het feit dat geen rechtsmiddel kan ingesteld
worden tegen het arrest van de preliminaire zitting.
De preliminaire zitting, die in het openbaar wordt gehouden, is dus beperkt tot de
partijen waaronder de effecti ef gestelde burgerlijke partij. De geregistreerde
benadeelde of het slachtoffer die zich geen burgerlijke partij hebben gesteld
worden dus niet in deze procedure betrokken, en kunnen bijgevolg geen lijst
getuigen voorleggen. Zij kunnen zich evenmin burgerl ijke partij stellen op de
preliminaire zitting.
De preliminaire zitting kan gehouden worden in de assisenzaal, maar indien nodig
is een andere lokatie eveneens mogelijk.
o Niet naleving van de termijn – Exceptie en gevolg (art. 70
WHA – art. 276 tweede lid Sv)
Bij niet-naleving van de dagvaardigingstermijn – namelijk ten minste twintig dagen –
en op voorwaarde dat een van de partijen die niet-naleving opwerpt uiterlijk bij de
opening van de preliminaire zitting en vóór alle exceptie of verweer, bepaalt de
voorzitter van het Hof van Assisen bij beschikking ambtshalve een nieuwe datum en
een nieuw uur voor de preliminaire zitting.
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Alhoewel de wet dit niet expliciet stelt, kan men de vraag stellen of de bepaling met
betrekking tot de eerbiediging van de dagvaardingstermijnen niet evenzeer van toepassing is op de situatie waarbij de lijst getuigen niet tijdig werd overgemaakt overee nkomstig art. 278 Sv (art. 72 WHA). Op die bepaling wordt verder ingegaan.
o Opmaak lijst van getuigen en bepaling nadere regels van
verhoor van bepaalde getuigen (art. 72 WHA – art. 278 Sv)
 Neerlegging van de lijst getuigen door de partijen en
de procureur-generaal ter griffie
Uiterlijk vijf dagen voor de preliminaire zitting leggen de procureur-generaal en de
partijen ter griffie de lijst neer van de getuigen die zij wensen te laten horen,
inclusief de gegevens van die getuigen. Dit betreft de griffie van de rechtbank van
eerste aanleg van de zetel van het Hof van Assisen.
De procureur-generaal en de partijen kunnen hun verzoek motiveren (art. 278, § 1).
Er wordt verder ingegaan op de gemotiveerde vordering van de procureur-generaal met
betrekking tot de eventuele bepaling van nadere regels en modaliteiten voor het horen
van anonieme getuigen of van bepaalde getuigen via videomedia of op afstand.
Wat de procureur-generaal betreft is er rekening te houden met de voorbereiding van de
terechtzitting ten gronde, het toezicht over het verloop van het gerechtelijk onderzoek
en met de verder ter sprake komende professionele getuigen. Er moeten immers zoals
verder zal blijken politieambtenaren als getuigen worden opgeroepen die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van de chronologische synthese van de feiten, de eerste vaststellingen, het verloop van het onderzoek; en verder voor het opstellen van het moraliteitsonderzoek.
Hiermee geeft de wetgever zelf aan dat in criminele zaken die tot de bevoegdheid van
het Hof van Assisen behoren synthese – processen-verbaal – moeten opgesteld worden.
De toepassing van deze wetsbepaling impliceert dat de partijen reeds beschikken over
een kopie van het strafdossier, zonder hetwelk zij immers geen getuigenlijst kunnen
samenstellen.
 Ontbrekende gegevens van een getuige (art. 278, §1
eerste lid)
Art. 278, § 1, eerste lid Sv bepaalt dat zo de gegevens van bepaalde getuigen ontbreken of onvolledig zijn, de procureur-generaal het nodige opzoekingswerk verricht.
Deze wettekst is vrij algemeen opgesteld en volgt rechtstreeks op de bepaling inzake het
neerleggen door de partijen van de lijst van getuigen die zij wensen te horen. Er moet
van uitgegaan worden dat het de wil is van de wetgever dat het openbaar ministerie,
inzonderheid de procureur-generaal, eveneens het opzoekingswerk ter harte neemt van

90

de getuigen die door de andere partijen worden naar voor geschoven en waarvan de nodige gegevens ontbreken.
Deze bepaling kan echter niet als resultaatverbintenis gelden voor het openbaar ministerie. De opzoeking moet mogelijk zijn wat veronderstelt dat de partijen reeds over vo ldoende gegevens, inlichtingen of aanwijzingen beschikken op grond waarvan een verdere identificatie en opsporing mogelijk is. In het andere geval zal het openbaar minist erie aan de voorzitter melden dat de opzoeking niet mogelijk bleek en zal de vragende
partij bijkomende elementen moeten bijbrengen die de opzoeking mogelijk maken.
 Onderscheid soorten getuigen (art. 72 WHA – art. 278,
§ 1, tweede lid Sv)
In de lijst wordt een onderscheid gemaakt tussen:
-

De personen die zullen getuigen over de feiten en de schuld enerzijds;
De moraliteitsgetuigen anderzijds.
 Bevoegdheid van de voorzitter
 Lijst getuigen en volgorde (art. 72 WHA – art.
278, § 2 Sv)

Nadat de voorzitter de opmerkingen van de procureur-generaal en de partijen heeft gehoord, stelt hij de lijst van getuigen vast en bepaalt hij de volgorde waarin ze zullen
worden gehoord.
De wetgever geeft nochtans zelf bijkomende richtlijnen omtrent de volgorde van het
horen van bepaalde getuigen. De moraliteitsgetuigen van de beschuldigde zullen
steeds het laatst worden gehoord. Indien een moraliteitsgetuige evenwel ook moet
worden gehoord over de feiten of de schuld, kan de voorzitter beslissen dat diens moraliteitsgetuigenis tegelijk zal worden ontvangen met diens getuigenis over de feiten of
de schuld (art. 278, § 2 Sv).
De voorzitter kan de verzoeken van partijen afwijzen wanneer de voorgedragen
getuigen kennelijk niets uit te staan hebben met de feiten die aan de beschuldigde ten
laste worden gelegd, noch met diens schuld of onschuld of met diens moraliteit (art.
278, § 2, derde lid Sv).
Tot nu toe stelde de procureur-generaal zelf een lijst samen waarbij ook reeds een
volgorde werd voorgesteld. Er bestaat geen bezwaar tegen deze werkwijze te
handhaven, en een lijst van getuigen op te stellen met vermelding van de nodige
gegevens, waarbij reeds een voorstel tot volgorde wordt gesuggereerd. De
eindbeslissing behoort echter tot de voorzitter. De wetgever verwacht een assertieve
inbreng van de voorzitters van de Hoven van Assisen.
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 In elk geval te horen professionele getuigen
(artikel 278, §2, vierde en vijfde lid Sv)
Wat de personen betreft die over de feiten zullen getuigen, worden in elk geval een of
meer politieambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van de
chronologische synthese van de feiten, de eerste vaststellingen, en het verloop van
het onderzoek opgenomen op de lijst van getuigen (art. 278, § 2, vierde lid Sv).
Wat de moraliteitsgetuigen betreft, worden in elk geval een of meer
politieambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van het
moraliteitsonderzoek, opgenomen op de lijst van getuigen (art. 278, § 2, vijfde lid
Sv).
 Duur van de terechtzitting
beperken (art. 278, § 2, derde lid)

ten

gronde

De voorzitter moet ernaar streven om de duur van de terechtzitting – bedoeld wordt
ten gronde – zo kort mogelijk te houden.
 Bepaling van nadere regels en modaliteiten
voor het verhoor van bijzondere getuigen (art.
278, § 3, tweede lid Sv)
Tijdens de preliminaire zitting kunnen in voorkomend geval reeds nadere regels
inzake het verhoor van bepaalde getuigen worden bepaald. Hierbij wordt verwezen
naar de artikelen 294, 298, en 299, het betreft meer bepaald (art. 278, § 4):
- Volledig anonieme getuigen (art. 294)
- Gedeeltelijke anonieme getuigen (art. 296)
- Bedreigde getuigen; in het buitenland verblijvende getuigen of deskundigen
verhoord via:
o Videoconferentie
o Gesloten televisiecircuit
o Teleconferentie
o In voorkomend geval met beeld- of stemvervorming.
Er wordt verder verwezen naar de desbetreffende wetsbepalingen die ten andere de bestaande wetgeving integraal overnemen.
Bij de bepaling van de nadere regels voor de hier geschetste verhoren met behulp
van videomedia en op afstand is op te merken dat de wet telkens de instemming van
de betrokken getuige vereist, en een met redenen omklede vordering van de procureur-generaal.
Dit betekent dat indien de modaliteiten van verhoor tijdens de preliminaire zitting wo rden bepaald, de procureur-generaal zijn gemotiveerde vordering ter zake aan de voorzitter moet voorleggen. Het is dan ook aanbevolen deze vordering te stellen op het ogenblik van de neerlegging van de lijst getuigen. In voorkomend geval zal de procureur-
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generaal voorafgaand overleg plegen met de politiediensten, en zal aan getuigen
moeten gevraagd worden of zij instemmen met de wijze waarop en de modaliteiten
waaronder zij zullen gehoord worden. Er wordt inzonderheid verwezen naar de bepalingen inzake het statuut van de volledig anonieme getuigen en de gedeeltelijk anonieme getuigen, statuut dat eens verkregen geldt voor de volledige procedure.
o Arrest: inhoud en rechtsmiddelen (art.72 WHA – art. 278, § 3
Sv)
 Lijst van de getuigen
De wet bepaalt dat de lijst van getuigen die tijdens de terechtzitting zullen worden
gehoord wordt opgenomen in het arrest van de preliminaire zitting.
Deze lijst bevat (378, § 3 Sv):
-

de namen, het beroep en de verblijfplaats van de getuigen,
evenals het aantal getuigen van wie bepaalde identiteitsgegevens
overeenkomstig artikel 296 Sv op de terechtzitting niet zullen worden
vermeld, namelijk de getuigen die het statuut verkregen van gedeeltelijk
anonieme getuige,
onverminderd de bevoegdheid van de voorzitter verleend krachtens artikel 281,
waarmee in feite naar de discretionaire macht van de voorzitter wordt verwezen
waarover verder sprake zal zijn.
 Nadere regels van verhoor
Het arrest kan in voorkomend geval ook reeds de nadere regels inzake het verhoor van
bepaalde getuigen overeenkomstig de artikelen 294, 298 en 299 bepalen, waarbij wordt
verwezen naar hetgeen vooraf gaat (art. 278, § 3, tweede lid Sv).
 Vermoedelijke duur van het proces
Vermits het arrest van de preliminaire zitting de volgorde bepaalt waarin de getuigen
zullen gehoord worden, bevat het in feite het draaiboek van de terechtzitting ten gronde,
dit onverminderd de discretionaire bevoegdheid van de voorzitter waarover sprake bij
de behandeling ten gronde en de nieuwe wendingen waartoe het proces ten gronde aanleiding kan geven. Dit draaiboek is ook bepalend voor de duur van het proces waarbij
de wetgever aan de voorzitter opdraagt van ernaar te streven dit zo kort mogelijk te
houden.
 Geen rechtsmiddel (art. 278, § 4 Sv)
Tegen het arrest van de preliminaire zitting kan geen rechtsmiddel worden ingesteld.
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Gelet op hetgeen werd gezegd met betrekking tot de inhoud van het arrest , geldt dit
zowel wat betreft de opmaak van de lijst van getuigen als de modaliteiten van verhoor van bepaalde getuigen (art. 278, § 3 tweede lid).
Volledigheidshalve wordt er opnieuw aan herinnerd dat de voozitter uitspraak doet
binnen de kortst mogelijke termijn (art. 68 WHA – art. 274 Sv). Bovendien wordt er
tevens opnieuw aan herinnerd dat eventuele afwezigheid van een regelmatig
gedagvaarde partij geen aanleiding geeft tot verzet (zie ook woonstkeuze, en verder het
begrip verstek in de fase van de zittingen ten gronde).
o De controle over de toepassing van de bijzondere
opsporingsmethoden observatie en infiltratie (art. 73 WHA –
art. 279 Sv)
De voorzitter kan, op basis van concrete gegevens, die aan het licht zijn gekomen na de
controle van de kamer van inbeschuldigingstelling krachtens artikel 235ter, hetzij
ambtshalve, hetzij op vordering van het openbaar ministerie, hetzij op verzoek van de
beschuldigde, de burgerlijke partij of hun advocaten, de kamer van inbeschuldigingstelling gelasten de controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden,
observatie of infiltratie uit te oefenen met toepassing van artikel 235ter.
Art. 279 Sv tweede lid bepaalt dat deze vordering of dit verzoek, op straffe van verval,
voor ieder ander rechtsmiddel dient te worden opgeworpen, behalve indien het
middel betrekking heeft op nieuwe concrete elementen die tijdens de terechtzitting
aan het licht zijn gekomen.
Vermits deze bepaling eveneens ingevoegd is in de afdeling betreffende de preliminaire
zitting, zal de problematiek van eventuele niet naleving van de termijnen van
dagvaarding die bij de opening van de preliminaire zitting vóór alle exceptie of verweer
moet opgeworpen worden, toch in voorkomend geval eerst aan bod moeten komen.
Ingeval toepassing wordt gemaakt van deze bepaling, en bijgevolg een nieuwe
bomcontrole wordt beslist, zendt de voorzitter het dossier aan het openbaar ministerie
over, teneinde de zaak daartoe bij de kamer van inbeschuldigingstelling aan te brengen
(art. 279, derde lid).
Art. 279, vierde lid Sv bepaalt dat buiten het in het eerste lid bedoelde geval de voorzitter bij wettigheidsincidenten met betrekking tot de controle op de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie, de zaak aan het openbaar ministerie kan ove rzenden teneinde deze bij de bevoegde kamer van inbeschuldigingstelling aan te brengen
voor de in artikel 235ter bepaalde controle.
Er dient verder onderstreept te worden dat de voorzitter tijdens het assisenproces ten
gronde over dezelfde bevoegdheid beschikt inzake de problematiek van de controle van
de aanwending van de bijzondere opsporingsmethoden.
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c.

Procedure ten gronde: inwerkingtreding: zie overgangsmaatregelen
1.

De dagvaarding ten gronde
 Voorafgaande inhoudelijke opmerking

Art. 85 WHA voegt in Afdeling 2 van Hoofdstuk VI, Titel II, Boek II, een onderafdeling 4 in met als opschrift “De oproeping en verschijning van de partijen”, die onder
meer artikel 285 Sv bevat 82 .


Dagvaarding van de partijen (art. 86 WHA – art. 285 Sv)
o Zitting bestemd voor de samenstelling van de jury en
bodemzitting (art. 285, § 1 Sv)

De procureur-generaal laat in één exploot aan de beschuldigde en aan de
burgerlijke partij betekenen (art. 285 Sv):
1º het arrest betreffende de preliminaire zitting;
2º de dagvaarding om te verschijnen op de zitting die wordt gewijd aan de
samenstelling van de jury, en
3º de dagvaarding om te verschijnen op de zitting ten gronde.
De assisenprocedure omvat bijgevolg thans drie onderscheiden soorten terechtzi tting:
-

De preliminaire zitting
De zitting bestemd voor de samenstelling van de jury
De zitting ten gronde

Er wordt afzonderlijk gedagvaard – zie hierboven – voor de preliminaire zitting tijdens
welke de lijst van de getuigen en de volgorde van ondervraging wordt bepaald.
Nadien wordt in één zending gedagvaard voor zowel de zitting bestemd voor de samenstelling van de jury als voor de zitting van (verdere) behandeling ten gronde.
o Termijn en wijze van betekening (art. 285, § 2 Sv) (inwerkingtreding: zie overgangsmaatregelen)
Die betekening moet aan de persoon worden gedaan indien de beschuldigde zich in
hechtenis bevindt.

82

Artikel 286 Sv heeft betrekking op het verstek en wordt verder behandeld.
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De termijn van dagvaarding is vijftien dagen, tenzij de partijen daar uitdrukkelijk
afstand van doen. Bij niet-naleving van deze termijn en op voorwaarde dat één van de
partijen die niet-naleving opwerpt uiterlijk bij de opening van de zitting en vóór alle
exceptie of verweer, bepaalt de voorzitter bij beschikking ambtshalve een nieuwe datum
en een nieuw uur voor de opening van de zitting.
De vroegere dagvaardingstermijn ten gronde van twee maanden wordt bijgevolg herleid. De procedure van dagstelling verloopt immers thans over drie afzonderlijke etappen waarbij tweemaal moet gedagvaard worden. Verder is in herinnering te brengen dat
de partijen die geen woonplaats of verblijfplaats in België hebben in het kader van de
rechtspleging voor de kamer van inbeschuldigingstelling verplicht werden er een te kiezen.


Algemene opmerking inzake de bepaling van de openingsdatum van het assisenproces

Bij de bepaling van de openingsdatum is niet alleen rekening te houden met de termijnen van dagvaarding voor de preliminaire zitting, de zitting voor de samenstelling van
de jury en de zitting ten gronde, doch ook met het feit dat een cassatievoorziening mogelijk is tegen de arresten van de kamer van inbeschuldigingstelling inzake de controle
van de toepassing van de BOM.
Deze controle kan immers bevolen worden in het kader van de preliminaire zitting.
Vermits de behandeling van dergelijke controle en eventuele cassatievoorziening mee rdere maanden kan in beslag nemen, moet in dergelijke zaken een ruime termijn in acht
genomen worden.
De wetgever zou kunnen bepalen dat het Hof van Cassatie gehouden is met voorrang
boven alle andere zaken uitspraak te doen. Deze bepaling komt dus in aanmerking voor
wetsevaluatie.
Er wordt eveneens verwezen naar hetgeen verder volgt m.b.t. het begrip opening van de
debatten.

2.

De zitting m.b.t. de samenstelling van de jury (art. 88 t.e.m. 92; art.
287 – 290 Sv)
 Voorafgaande inhoudelijke opmerking

Art. 88 WHA voegt in Afdeling 2 van Boek II, Titel II, Hoofdstuk VI een
Onderafdeling 5 in met als opschrift “De samenstelling van de jury” dat de artikelen
287 tot 290 omvat.
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 Betekening van de lijst gezworenen aan de beschuldigden
Uit art. 241 van het Gerechtelijk Wetboek volgt dat ten minste achtenveertig uren vóór
de opening van de debatten de lijst van de gezworenen door toedoen van het openbaar
ministerie aan iedere beschuldigde wordt ter kennis gebracht, en dat de stukken van het
onderzoek bedoeld in art 223 Ger.W. betreffende de gezworenen die geroepen zijn om
zitting te nemen, bij het strafdossier worden gevoegd en erin blijven berusten totdat de
rechtsprekende jury samengesteld is. Deze bepaling blijft van toepassing mits de enkele
wijziging dat de toegvoegde gezworenen bij art. 227 WHA werden opgeheven zodat de
wet thans enkel naar de gezworenen verwijst.
Gelet op het feit dat de samenstelling van de jury thans het voorwerp uitmaakt van een
afzonderlijke zitting, is enkel de datum van die zitting bepalend bij het in acht nemen
van de termijn van achtenveertig uren. Uiteraard dient in de praktijk veiligheidshalve
een voldoende ruime termijn voorzien te worden.
 Materiële fouten betreffende de identiteit van gezworenen
Art. 240bis van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat ten minste acht dagen vóór de
opening van de debatten, de voorzitter van het Hof van Assisen, na kennisneming van
de schrifteljke conclusies van de procureur-generaal, beslist bij beschikking over de
rechtzetting van de materiële fouten betreffende de identiteit van de gezworenen.
Vermits dit nazicht slechts betrekking heeft op de samen te stellen jury, is de datum van
de zitting waarbij de jury samengesteld wordt bepalend bij het in acht nemen van de
bovenvermelde termijn van acht dagen.
 Verstek (art. 87 WHA; art 286 Sv: wijzigt inhoud van vroeger art.
381 Sv)
 Ogenblik waarop het verstek wordt vastgesteld
De behandeling van de zaak ten gronde wordt door de nieuwe wet gesplitst in twee
afzonderlijke zittingen. Ze vangt aan met een zitting bestemd voor de samenstelling van
de jury, waarop beschuldigde met hetzelfde exploot wordt gedagvaard als voor deze
waarop de behandeling ten gronde verder wordt gezet met de eventuele procedure van
zuivering van nietigheden en het getuigenverhoor. Vermits de beschuldigde zijn rechten
moet kunnen laten gelden bij de samenstelling van de jury, inzonderheid zijn
wrakingsrecht, en het debat zoals voorheen daar reeds een aanvang neemt, zal de
voorzitter op dat ogenblik het verstek in voorkomende geval reeds moeten vaststellen.
Er wordt verwezen naar hetgeen volgt m.b.t. het begrip “opening van de debatten”.
Artikel 286 dat betrekking heeft op het verstek volgt dus logischerwijs op artikel 285
dat de dagvaarding voor beide zittingen behandelt (enig artikel van de Onderafdeling
“De oproeping en verschijning van partijen”).
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 Begrip opening van de debatten
Gelet op de wijziging en splitsing van de procedure ten gronde in twee kort op elkaar
volgende doch onafscheidelijke fases van de behandeling ten gronde, is het aangewezen
dat de datum die de eerste voorzitter bepaalt voor de opening van de debatten zowel de
datum van de zitting waarop de jury wordt samengesteld als deze van de daarop
volgende zitting ten gronde zou bevatten, (fase die voorheen eveneens het startpunt was
van de behandeling ten gronde). Het niet opgeheven art. 240, 1° Ger.W. bepaalt ten
andere duidelijk “aan iedere gezworene overeenkomstig de artikelen 33 en 35 tot 40 van
dit wetboek een dagvaarding betekend om zich aan te melden op de zetel van het Hof
van Assisen op de dag die de eerste voorzitter van het Hof van beroep voor de opening
van de debatten heeft vastgesteld”.
Een goede organisatie en planning van de assisenprocessen vereist bovendien dat de
eerste voorzitter benevens de twee bovenvermelde data en op hetzelfde ogenblik eveneens de datum van de preliminaire zitting zou bepalen. Hij dient immers een voorzitter
aan te wijzen, zodat best voor elke zaak meteen ook een vast schema wordt afgesproken
waarmee alle partijen rekening moeten houden.
 Begrip verstek (art. 87 WHA; art 286 Sv: wijzigt inhoud
van vroeger art. 381 Sv)
Wanneer de beschuldigde, die zich niet in hechtenis bevindt, zich niet persoonlijk
aanmeldt of zich niet laat vertegenwoordigen door een advocaat, op de voor de
opening van de debatten vastgestelde datum, geeft de voorzitter van het Hof van
Assisen terstond een beschikking houdende dat die beschuldigde bij verstek zal
worden berecht. Artikel 286 bepaalt verder dat vervolgens zal te werk worden
gegaan zoals bepaald in Hoofdstuk VII, Afdeling 2, bepaling waarop verder wordt
ingegaan. Uit hetgeen vooraf gaat volgt duidelijk dat de datum van de opening van de
debatten waarop bijgevolg het verstek moet vastgesteld worden, de datum van de zitting
van de samenstelling van de jury is.
De artikelen 87 en 89 WHA bevatten nochtans een contradictie vermits uit art. 89, dat
verder wordt behandelt, blijkt dat de zitting waarop de jury wordt samengesteld plaats
vindt in aanwezigheid van de beschuldigde of zijn raadsman. Hieruit zou volgen dat
de beschuldigde niet per se zelf moet aanwezig zijn en zich kan laten
vertegenwoordigen. Beide wetsbepalingen samen gelezen lijken erop te wijzen dat
de beschuldigde zich in elk geval kan laten vertegenwoordigen door zijn advocaat
op de zitting waarop de jury wordt samengesteld, of hij nu aangehouden is of niet.
Ingeval de aangehouden beschuldigde zich op dat ogenblik laat vertegenwoordigen
door een advocaat en die vertegenwoordiging zou toegelaten worden op grond van
art. 89 WHA, zal hij in elk geval in persoon aanwezig moeten zijn bij de
behandeling ten gronde en zullen bepalingen van art. 286 Sv inzake verstek op
hem van toepassing zijn. Onder voorbehoud van de rechtspraak ter zake lijken
deze bepalingen aanleiding te geven tot wetsevaluatie.
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 Onderscheid
beschuldigde

aangehouden

en

niet

aangehouden

Het Hof van Cassatie oordeelde reeds vroeger dat de verstekprocedure niet van toepassing was op de beschuldigde waartegen vóór de vorming van de jury een beschikking
tot gevangenneming werd verleend. Er werd geoordeeld dat er in die hypothese een verschijningsplicht bestaat in hoofde van de beschuldigde, wat voor een beklaagde niet
bestaat. Er werd tevens geoordeeld dat de beschuldigde niet kan verklaren verstek te
laten gaan om zich zo het recht te verschaffen verzet aan te tekenen83 .
Art. 286 Sv (art. 87 WHA) behoudt duidelijk die visie door expliciet opnieuw te onde rstrepen dat de regeling inzake verstek enkel van toepassing is op een beschuldigde die
zich niet in hechtenis bevindt. Die terminologie zou enige verwarring kunnen doen ontstaan. Het feit dat een beschuldigde van zijn vrijheid zou benomen zijn om andere redenen dan ingevolge een maatregel genomen om zijn aanwezigheid op het assisenproces
te waarborgen – inzonderheid een bevel tot gevangenneming – lijkt hier niet onder te
kunnen vallen.
Vroeger voorzag art. 381 Sv echter de mogelijkheid niet dat de beschuldigde die zich
niet in hechtenis bevindt zich zou kunnen laten vertegenwoordigen door een advocaat.
Dit wordt thans expliciet toegestaan. Deze aanvulling is conform aan de rechtspraak van
het EHRM, dat enerzijds het cruciaal belang van de persoonlijke aanwezigheid van de
beklaagde onderstreepte voor de kwaliteit van het onderzoek ter terechtzitting en de
adequate straftoemeting, doch stelde dat de afwezigheid van de beklaagde echter niet tot
gevolg mag hebben dat hij van ieder recht op verdediging verstoken zou blijven 84.
Indien een vrij verschijnende beschuldigde zou verklaren verstek te laten gaan, en zich
niet te laten vertegenwoordigen door een advocaat zal er weinig anders overblijven dan
zijn verstek vast te stellen.
 Op het proces
beschuldigde

verschijnende

“verstek

latende”

Het onherroepelijk karakter van de beschikking van de voorzitter die het verstek vas tstelt, is niet toepasselijk wanneer medebeschuldigden wel zijn verschenen. Het Hof van
Cassatie aanvaardde dat in zulk geval de niet verschenen beschuldigde later op het debat kan verschijnen85. Het Hof van Cassatie stelde dat het onherroepelijk karakter van
de vaststelling die de voorzitter doet inzake het verstek alleen betrekking heeft op zaken
83
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waarin de niet-verschenen beschuldigde de enige vervolgde is, zodat de jury in zijn afwezigheid niet kon worden samengesteld overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen en vormvereisten, wat niet het geval is wanneer verschillende beschuldigden zijn
verschenen. Het stelde verder dat de wil van de wetgever niet kan zijn geweest de nietverschenen beschuldigde die nochtans onderworpen is aan de gewone vormen van het
crimineel proces en van het verzet, en, aan wie art. 358 Sv (zie verder hoofdstuk verzet:
art. 182 WHA – art. 358 Sv) de keus laat in persoon of door toedoen van een advocaat
te verschijnen, in dergelijke omstandigheden niet de kans te bieden op het debat te ve rschijnen, alleen omdat hij, in tegenstelling tot de andere beschuldigden, de dag van de
opening van het debat afwezig was 86.
Nu het proces ten gronde in twee fases is uitgesplitst, lijkt het voor de hand te liggen dat
eenzelfde redenering kan gevolgd worden inzake het onherroepelijk karakter van de
beschikking van de voorzitter m.b.t. het verstek, indien de enige beschuldigde die tijdens de eerste fase van samenstelling van de jury verstek liet, doch wel verschijnt ti jdens de daaropvolgende tweede fase van het debat – namelijk de fase van de zuivering
van nietigheden en het getuigenverhoor – verklaart geen bezwaar te hebben tegen de
voorgaande verrichtingen met betrekking tot de samenstelling van de jury en het proces
te aanvaarden in de stand waarin het zich bevindt.
 Gevolg van het verstek en verder in acht te nemen
procedure
Art. 286 Sv (art. 87 WHA) bepaalt dat, nadat de voorzitter van het Hof van Assisen de
beschikking heeft gegeven houdende dat een beschuldigde bij verstek zal worden
berecht, vervolgens zal te werk worden gegaan zoals bepaald in hoofdstuk VII, afdeling
2. Deze bepaling zou enige verwarring kunnen doen ontstaan, vermits ze rechtstreeks
verwijst naar de verzetprocedure zonder enige precisering te geven m.b.t. tot het verdere
procedureverloop bij verstek. Het is echter nooit de bedoeling geweest van de wetgever
de bestaande werkwijze, namelijk dat een geheel strafproces met jury en
getuigenverhoor volgt, te wijzigen. Dit volgt ten andere uit het feit dat het Hof van
Assisen bestaat uit een voorzitter en twee assessoren, en dat het Hof zitting houdt
bijgestaan door een jury87 . Vanaf het afleggen van de eed vervult de jury de taak van
strafrechter en beslist over de schuld, welke beslissing uiteraard enkel mogelijk is nadat
ze kennis heeft genomen van alle bewijselementen die in de mondelinge procedure aan
bod komen, inzonderheid het getuigenverhoor en het debat. Enkel bij de behandeling en
de berechting van burgerlijke rechtsvorderingen houdt het Hof zitting zonder jury.
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Cass., 16 juni 2004, T. Straf., 2005, p. 277 e.v.
Art. 119 § 1 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals vervangen bij art. 209 WHA en art. 216octies Sv ingevoeg d
bij art. 12 WHA.
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 Afzonderlijke zitting voor de samenstelling van de jury (art. 89
WHA – art. 287 eerste lid SV)
o Voorafgaande opmerking
De wetgever heeft de bepalingen inzake de samenstelling van de jury die vroeger
opgenomen waren in het Gerechtelijk Wetboek – mits enkele wijzigingen die verder
besproken worden – overgeheveld naar het Wetboek van strafvordering waar ze deel
uitmaken van de bepalingen m.b.t. de zitting die speciaal is voorzien om de jury samen
te stellen. Deze bepalingen behandelen eveneens de problematiek van de wraking, en de
verwijzing naar een andere zitting.
Art. 228 WHA heft dienvolgens de artikelen 242 tot 253 van het Gerechtelijk Wetboek
op.
o Termijn (art. 89 WHA – art. 287 eerste lid Sv)
Ten minste twee werkdagen voor de zitting ten gronde, worden de gezworenen
geroepen door middel van dagvaarding (zie art. 240, 1° Ger.W.) voor het Hof van
Assisen in tegenwoordigheid van de procureur-generaal, van de beschuldigde of zijn
raadsman en van de burgerlijke partij of haar raadsman. Vermits de wetgever expliciet een termijn van twee werkdagen heeft bepaald, is het niet meer mogelijk een
assisenzaak aan te vatten op een vrijdag voor de samenstelling van de jury, en de
maandag daarop verder te gaan met de behandeling ten gronde.
Wat het begrip verstek betreft wordt verwezen naar hetgeen vooraf gaat.
o Ontslag: vrijstelling (art. 89 WHA – art. 287 tweede lid Sv)
Niettegenstaande het vermoeden van artikel 234 van het Gerechtelijk Wetboek 88 ,
ontslaat de voorzitter ambtshalve de personen die sedert hun inschrijving op de
gemeentelijke lijst niet meer voldoen aan de voorwaarden van artikel 217 van het
vermelde Wetboek of die een van de hoedanigheden hebben verworven bepaald in
artikel 224 van het zelfde Wetboek.
Hij doet uitspraak over de vragen om vrijstelling van de opgeroepen gezworenen.
Hij ontslaat degenen die kennelijk niet in staat zijn de taak van gezworene te
vervullen. Bij het in voege komen van de nieuwe lijsten gezworenen zal de voorzitter
eveneens rekening moeten houden met de reeds ter sprake gekomen wettelijke uitsluiting van personen gelet op hun strafrechtelijk verleden89.
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De inschrijving van een persoon op de definitieve lijst van gezworenen houdt krachtens art. 234 Ger.W. het
vermoeden in dat die gezworene er wettelijk toe in staat is het ambt van gezworene te vervullen gedurende de
geldigheidsduur van de lijst.
89
Parl. St. Senaat, zitting 2008-2009, 4-924/4, Verslag namens de commissie voor de Justitie uitgebracht door de
heren DELPÉRÉE en VAN PARYS, p. 155.
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De namen van de aanwezige niet vrijgestelde gezworenen worden in een bus gelegd.
o Onvoldoende gezworenen (art. 90 WHA – art. 288 Sv)
Zijn er niet voldoende gezworenen aanwezig, dan gelast de voorzitter van het Hof van
Assisen de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg overeenkomstig de artikelen
238 en 239 van het Gerechtelijk Wetboek, zoveel gezworenen te doen uitloten als hij
bepaalt. Dezen worden onmiddellijk met alle nuttige middelen opgeroepen om te ve rschijnen op de dag die de voorzitter bepaalt. Met de aldus opgeroepen, aanwezige en
niet vrijgestelde gezworenen wordt het vereiste aantal aangevuld, in de orde die het lot
bepaalt.
o Loting en wraking en beperking van aantal volgens geslacht
(art. 91 WHA – art. 289 §§ 1 tot 3)
De voorzitter neemt een voor een de namen van de gezworenen uit de bus (§1).
Eerst de beschuldigde, daarna de procureur-generaal, mag dan een gelijk aantal
gezworenen wraken, namelijk: (§2)
- zes indien er geen plaatsvervangende gezworenen zijn,
- zeven indien er één of twee zijn,
- acht indien er drie of vier zijn,
- negen indien er vijf of zes zijn,
- tien indien er zeven of acht zijn,
- elf indien er negen of tien zijn,
- en twaalf indien er elf of twaalf zijn.
De beschuldigde en de procureur-generaal mogen hun reden voor de wraking niet
bekendmaken.
Zijn er verscheidene beschuldigden, dan kunnen zij afzonderlijk wraken of
overeenkomen om te wraken, doch zij mogen het getal van de wrakingen waartoe
één beschuldigde recht zou hebben, niet overschrijden.
Komen de beschuldigden niet overeen, dan regelt de voorzitter van het Hof van
Assisen bij loting de orde waarin zij voor iedere gezworene kunnen wraken. In dit
geval zijn de door één beschuldigde gewraakte gezworenen gewraakt voor allen, tot dat
het aantal wrakingen geheel heeft plaatsgehad.
De beschuldigden kunnen overeenkomen om een gedeelte van de wrakingen te
verrichten en de overige doen naar de orde die het lot aanwijst.
De voorzitter mag gezworenen wraken teneinde te voldoen aan de bij § 3 bepaalde
norm inzake geslacht, wat verder wordt besproken.
Er wordt op gewezen dat de wetgever geen recht tot wraking heeft gegeven aan de burgerlijke partij
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De jury is rechtsgeldig samengesteld zodra twaalf gezworenen zijn aangewezen. Op
het ogenblik waarop de jury wordt samengesteld, is ten hoogste twee derde van de
leden ervan van hetzelfde geslacht (art. 289, § 3 Sv.).
Vervolgens loot de voorzitter van het Hof van Assisen het aantal plaatsvervangende gezworenen uit dat bepaald is ter uitvoering van artikel 124 van het Gerechtelijk
Wetboek.
Dit is belangrijk vermits elke jury in de praktijk wordt samengesteld uit meer dan 12
gezworenen, en het belangrijk is te weten wanneer de norm inzake het samenstellen van
de jury (2/3 maximum van éénzelfde geslacht) moet gehaald worden.
De wetgever heeft beslist dat de 2/3 norm moet gehaald worden bij de eerste twaalf
leden, want zodra die zijn uitgeloot is de jury rechtsgeldig samengesteld. Op de voorzitter rust bijgevolg de verplichting om desnoods ambtshalve uitgelote gezworenen te
wraken teneinde die norm te eerbiedigen. Dit betekent dat hij moet beginnen wraken
vanaf het ogenblik dat 8 uitgelote gezworenen tot hetzelfde geslacht behoren. Het ope nbaar ministerie en de partijen zijn niet betrokken bij die oefening en oefenen hun respectievelijk recht op wraking slechts uit in functie van redenen die zij niet kenbaar maken.
Bij de verdere loting van de plaatsvervangende leden dient bijgevolg volgens de
duidelijke tekst van de wet niet meer toegezien te worden op de 2/3 norm.
o Infosessie van de jury (art. 91 WHA – art. 289 § 4 – art. 237
WHA inwerkingtreding; op datum door Koning te bepalen)
Voor de gezworenen en de plaatsvervangende gezworenen wordt voorzien in een
informatiesessie waarvan de modaliteiten worden bepaald door de Koning.
Art. 237 WHA draagt aan de Koning op de datum van inwerkingtreding van dit artikel
te bepalen.
Het is verder duidelijk dat de infosessie best onmiddellijk na de samenstelling van de
jury wordt gegeven.
o Onbepaald uitstel (art. 91 WHA – art. 289 § 5)
In geval van uitstel van de zaak naar een onbepaalde datum, wordt de lijst van de
gezworenen voor die zaak vernietigd en wordt overgegaan tot de samenstelling van een
nieuwe jury
o Eedaflegging (art. 92 WHA – art. 290 Sv)
Zodra de jury is samengesteld richt de voorzitter tot de gezworenen de volgende toespraak:
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« Gij zweert en belooft dat gij de aan N. ten laste gelegde feiten met de grootste
aandacht zult onderzoeken; dat gij geen afbreuk zult doen aan de belangen van de
beschuldigde of aan de belangen van de maatschappij, die hem beschuldigt; dat gij met
niemand in verbinding zult komen voordat uw verklaring is afgelegd; dat gij geen
gehoor zult geven aan haat of kwaadwilligheid, aan vrees of genegenheid; dat gij zult
beslissen op grond van de bewijzen en de middelen van verdediging met onpartijdigheid
en vastberadenheid zoals het een vrij en rechtschapen mens betaamt ».
of :
« Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges
qui seront portées contre N., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société
qui l'accuse; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration; de
n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection; de vous décider
d'après des preuves et les moyens de défense, avec l'impartialité et la fermeté qui
conviennent à un homme probe et libre ».
of :
« Sie schwören und versprechen, die gegen N. erhobenen Beschuldigungen mit grösster
Aufmerksamkeit zu prüfen, weder das Interesse des Angeklagten noch das der
menschlichen Gesellschaft, die Anklage gegen ihn erhebt, zu verletzen; mit niemandem
bis zur Abgabe Ihrer Erklärung in Verbindung zu treten; sich weder von Hass noch
Bosheit, Furcht oder Zuneigung leiten zu lassen; Ihre Entscheidung aufgrund der
vorgebrachten Belastungs- und Entlastungsmittel zu füllen, und zwar nach Ihrem
Gewissen und Ihrer festen Ueberzeugung, mit der Unparteilichkeit und Standhaftigkeit
eines freien und anständigen Menschen ».
De gezworenen, een voor een door de voorzitter genoemd, antwoorden met opgeheven
hand te « Ik zweer het », en dit op straffe van nietigheid.”
De wet bepaalt dus woordelijk de inhoud van hetgeen de voorzitter aan de jury moet
zeggen. Dit is ook nodig vermits het om een formele eedaflegging gaat.

3.

Behandeling van de zaak ten gronde voor het Hof van Assisen tot de
fase van de pleidooien m.b.t. de schuldvraag
 Voorafgaande inhoudelijke opmerkingen

Artikel 37 van de wet van 4 februari 2010 voegt een artikel 279 bis in in het Wetboek
van strafvordering, luidend als volgt: “Bij het onderzoek ten gronde van een dossier dat
een niet geclassificeerd proces-verbaal bevat als bedoeld in artikel 19/1 van de wet van
30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten kan
de voorzitter, hetzij ambtshalve, hetzij op vordering van het openbaar ministerie, hetzij
op verzoek van de beschuldigde, de burgerlijke partij of hun advocaten, het Vast
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Comité I een schriftelijk advies vragen over de wettelijkheid van de methode voor de
verzameling van de gegevens.
Deze vordering of dit verzoek dient, op straffe van verval, vóór ieder rechtsmiddel te
worden opgeworpen, behalve indien het middel betrekking heeft op concrete en nieuwe
elementen die tijdens de terechtzitting aan het licht zijn gekomen.
De voorzitter zendt het dossier aan het openbaar ministerie over, teneinde de zaak
daartoe voor het Vast Comité I aan te brengen.”90
Art. 74 WHA voegt in Boek II, Titel II, Hoofdstuk VI na art. 279 Sv een Afdeling 2 met
als opschrift “De zitting ten gronde”. Deze Afdeling omvat de artikelen 280 tot 346.
 Algemene bepalingen en kenmerken van de procedure ten
gronde
Art. 75 WHA voegt in Boek II, Titel II, Hoofdstuk VI, Afdeling 2 een Onderafdeling 1
met als opschrift “Algemene bepaling” die artikel 280 bevat.
o Mondelinge procedure (art. 76 WHA – art. 280 Sv eerste lid)
Het onderzoek ter terechtzitting wordt mondeling gevoerd.
o Wijze van verschijning van de beschuldigde (art. 76 WHA –
art. 280 Sv tweede lid – herneemt vroeger art. 310, eerste lid Sv)
De beschuldigde verschijnt ongeboeid en wordt slechts vergezeld door bewakers om te
beletten dat hij ontvlucht. De voorzitter vraagt hem zijn naam, zijn voornamen, zijn
leeftijd, zijn beroep, zijn woonplaats en zijn geboorteplaats.
o Openbaarheid van de zitting (art. 76 WHA – art. 280 Sv derde
lid – herneemt vroeger art. 310, tweede lid Sv)
Het bepaalde in artikel 190, eerste lid, geldt eveneens voor de Hoven van Assisen wat
inhoud dat de behandeling geschiedt in het openbaar, op straffe van nietigheid.
Wanneer de vervolgingen gegrond zijn op de arttikelen 372 tot 378 van het
strafwetboek, kan het Hof van Assisen (zie art. 190 Sv: het vonnisgerecht is het Hof van
Assisen en niet enkel de voorzitter) bevelen de zaak met gesloten deuren te behandelen,
indien een van de partijen of het slachtoffer het vraagt, namelijk met het oog op de
bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer.
Hier valt op te merken dat zoals voorheen het sluiten van de deuren kan bevolen worden
voor de gehele behandeling van de zaak, of voor een bepaald gedeelte. Dat kan
betrekking hebben op bepaalde getuigenverhoren, op ondervragingen van
90

Voor een commentaar zie: Wauter Van Laethem, Dirk Van Daele en Bart Vangeeberge (eds), de wet op de
bijzondere inlichtingenmethoden, Intersentia 2010.
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beschuldigden, op vordering en pleidooien, en zelfs op het voorlezen van de akte van
beschuldiging of op het stellen van vragen aan de jury, doch nooit voor de uitspraak van
de arresten91.
De inhoud van deze bepaling is misleidend in die zin dat de gronden voor het sluiten
van de deuren niet gelimiteerd is tot het ene geval waarbij de vervolgingen gesteund
zijn op de artikelen 372 tot 378 SW. Het Hof oordeelt imme rs soeverein of de
openbaarheid nadelig zou zijn voor de belangen van minderjarigen, voor de
bescherming van het privé-leven van de partijen92 , en om een van de redenen bepaald in
art. 148 van de Grondwet of in art. 6.1 EVRM 93.
o Onderbrekingen (art. 76 WHA – art. 280 Sv vierde lid)
Wanneer de debatten eenmaal begonnen zijn, moeten zij worden voortgezet zonder
onderbreking, en zonder enigerlei verbinding met de buitenwereld, tot na de beslissing
over de schuldvraag. De voorzitter mag ze alleen schorsen voor de nodige rustpozen ten
behoeve van het Hof, de gezworenen, de getuigen, de beschuldigden en de burgerlijke
partijen.
Wat betreft de verwijzing naar de beslissing over de schuldvraag wordt verder verwezen
naar de wijzigingen betreffende die fase van het proces ten gronde.
 De ambtsverrichtingen van de voorzitter
Art. 77 WHA voegt in Afdeling 2 van Boek II, Titel II, Hoofdstuk VI, na art. 280 een
Onderafdeling 2 in met als opschrift “De ambtsverrichtingen van de voorzitter”die de
artikelen 281 tot 283 omvat.
o Begeleiding van de gezworenen (art. 78 WHA – art. 281, § 1
Sv)
 Algemene begeleiding gezworenen (art. 78 WHA – art.
281, § 1 Sv)
De voorzitter is er persoonlijk mee belast de gezworenen bij de uitoefening van hun
taak te begeleiden.
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R. DECLERCQ; “Beginselen van strafrechtspleging”, KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN, 4° editie,
MECHELEN 2007, nr. 2245 e.v., p. 1009-1011.
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R. DECLERCQ; “Beginselen van strafrechtspleging”, KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN, 4° editie,
MECHELEN 2007, nr. 2245 e.v., p. 1009-1011en geciteerde rechtspraak.
93
Art. 6.1 EVRM verwijst naar het belang van de goede zeden, van de openbare orde of ’s lands veiligheid in een
democratische samenleving, wanneer de belangen van minderjarigen of de bescherming van het privé-leven van
partijen bij het proces dit eisen, of in die mate als door de rechter onder bepaalde omstandigheden strikt noodzakelijk wordt geoordeeld, wanneer openbaarmaking de belangen van de rechtspraak zou schaden.
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 Psychologische ondersteuning gezworenen (art. 78 WHA
– art. 281, § 1 Sv)
De voorzitter is er persoonlijk mee belast de gezworenen te informeren over instanties
waar ze na de beëindiging van hun taak terecht kunnen voor psychologische ondersteuning,
 Wijzen op de plichten en discretie (art. 78 WHA – art.
281, § 1 Sv)
De voorzitter is er persoonlijk mee belast de gezworenen op hun plichten te wijzen, in
het bijzonder op hun plicht tot discretie, en hen aan te sporen om zich afzijdig te houden
van de media.
 Leiding van de zitting (art. 78 WHA – art. 281, § 1 Sv)
De voorzitter is er ook persoonlijk mee belast het gehele onderzoek voor te zitten en de
volgorde te bepalen waarin het woord wordt verleend aan hen die het vragen.
o Handhaving van de orde (art. 78 WHA – art. 281, § 1 tweede en
derde lid Sv)
De voozitter is belast met de handhaving van de orde ter terechtzitting.
Hij mag evenwel op voorbehouden plaatsen geen personen toelaten waarvan de
tegenwoordigheid niet is verantwoord, hetzij door het onderzoek van de zaak o f door de
dienst bij de terechtzitting, hetzij wegens hun ambt of beroep.
o Discretionaire macht en vinden van de waarheid (art. 78
WHA – art. 281, § 2 Sv)
De voorzitter neemt, zelfs ambtshalve, elke nuttige maatregel om alle bewijzen à charge
en à décharge te verzamelen. Hij leidt de debatten op een objectieve en onpartijdige
wijze.
De voorzitter bezit een discretionaire macht, krachtens welke hij alles vermag te doen
wat hij nuttig acht om de waarheid te vinden; de wet schrijft hem voor naar eer en geweten al zijn krachten in te spannen om de waarheid aan het licht te brengen.
De voorzitter kan in de loop van de debatten alle personen oproepen, zelfs bij bevel
tot medebrenging, en hen verhoren, of zich alle nieuwe stukken doen brengen, die,
volgens de nadere gegevens ter terechtzitting verstrekt door de beschuldigden of door
de getuigen, naar zijn oordeel op het betwiste feit meer licht kunnen werpen.
De aldus opgeroepen getuigen worden gehoord overeenkomstig de bij de artikelen 295
tot 299 bepaalde voorschriften (zie verder: het getuigenverhoor).
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Alles wat de debatten zou verlengen zonder hoop te geven op meer zekerheid omtrent
de uitkomst, moet door de voorzitter worden afgewezen.
o Aanstelling tolken en wraking (art. 79, 81 WHA – art. 282 en
283 Sv hernemen art. 332 en 333 Sv)
Ingeval de beschuldigde, de burgerlijke partij, de getuigen of een van hen niet dezelfde
taal of hetzelfde idioom spreken, benoemt de voorzitter ambtshalve, op straffe van
nietigheid, een tolk, ten minste eenentwintig jaar oud, en doet hem, eveneens op
straffe van nietigheid, de eed afleggen dat hij trouw het gezegde zal vertalen, dat moet
worden overgebracht aan degenen die een verschillende taal spreken.
De beschuldigde, de burgerlijke partij en de procureur-generaal kunnen de tolk
wraken, op voorwaarde dat zij de reden van hun wraking opgeven.
De voorzitter doet uitspraak.
Zelfs met instemming van de beschuldigde, van de burgerlijke partij en van de
procureur-generaal kan de tolk niet worden gekozen uit de getuigen en de gezworenen,
zulks op straffe van nietigheid.
Indien de beschuldigde doofstom is en niet kan schrijven, benoemt de voorzitter
ambtshalve tot zijn tolk de persoon die het meest gewoon is met hem om te gaan (art.
283 Sv).
Hetzelfde geschiedt ten aanzien van een doofstomme getuige of van een doofstomme
burgerlijke partij. De bovenvermelde bepalingen (van artikel 282) zijn eveneens van
toepassing in dat geval.
Ingeval de doofstomme kan schrijven, worden de tot hem gerichte vragen en
opmerkingen door de griffier op schrift gesteld; zij worden overhandigd aan de
beschuldigde, de burgerlijke partij of de getuige, die zijn antwoord of zijn verklaring
schriftelijk geeft. De griffier leest alles voor.
 De ambtsverrichtingen van de procureur-generaal in het kader
van het assisenproces (art. 82 en 83 WHA – art. 284, 284bis Sv)
Art. 82 voegt in Afdeling 2 van Boek II, Titel II, Hoofdstuk VI, na art 283 een Onderafdeling 3 in met als opschrift “De ambtsverrichtingen van de procureur-generaal”. Dit
omvat de artikelen 284 en 284bis Sv die een zeer algemene omschrijving geven van de
opdracht van de procureur-generaal.
De procureur-generaal neemt deel aan de debatten; hij vordert de toepassing van de
strafwet; hij is aanwezig bij de uitspraak van het arrest (art. 284 Sv).
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Art. 284bis Sv (art. 84 WHA) verwijst eveneens terug naar de ambtsverrichtingen van
de procureur-generaal geschetst in het kader van de voorgaande fase van het proces en
die eveneens van toepassing blijven.
Deze opdrachten zijn meestal van algemene draagwijdte. Inzonderheid is te verwijzen
naar hetgeen reeds werd uiteen gezet m.b.t.:
- Het vorderingsrecht: art. 264 Sv;
- Het ondertekenen van zijn vorderingen, en de wijze van opname van vorderingen
gedaan tijdens de debatten in het proces-verbaal: art. 265 Sv;
- Het feit dat het niet inwilligen van een vordering geen stuitend of schorsend
effect heeft, doch eventueel tot een voorziening in cassatie aanleiding kan geven:
art. 266 Sv;
- Het opdragen door de procureur-generaal van ambtsverrichtingen aan een
daartoe aangewezen magistraat: art. 259 Sv (artikel 284bis Sv verwijst niet naar
deze bepaling, ze blijft echter niettemin van toepassing).
 Inleiding van het proces ten gronde
o Voorafgaande inhoudelijke opmerking
Art. 94 WHA voegt in Afdeling 2 van Boek II, Titel II, Hoofdstuk VI, na art. 291 Sv
Onderafdeling 6 in met als opschrift “De behandeling ter terechtzitting” die de artikelen
291 tot 321 omvat 94 .
 Nietigheden en onregelmatigheden – Zuiveringsprocedure (art.
95 WHA – art. 291 Sv herneemt vroeger art. 312bis Sv95 )
De partijen dienen, vooraleer tot de voorlezing bedoeld in art 292 Sv wordt overgegaan,
de middelen bedoeld in art. 235bis die zij aan de feitenrechter kunnen onderwerpen bij
conclusie te omschrijven. Het Hof doet daarover onmiddellijk uitspraak. De eis tot cassatie tegen dit arrest wordt ingesteld samen met de eis tegen het eindarrest, bedoeld in
art 359. De WHA wijzigt de bestaande procedure dus niet, enkel de nummering van de
bepaling wordt gewijzigd. De opheffing van de uitzondering van de openbare orde in
art. 235bis is hierbij in herinnering te brengen.

94
95

Art. 93 WHA heft het bestaand opschrift “Hoofdstuk III Rechtspleging voor het Hof van Assisen na art. 290 op.
Art. 119 WHA heft art. 312bis Sv op.
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 Voorlezing arrest van verwijzing, akte van beschuldiging en van
verdediging en toelichtingen (art. 96 WHA – art. 292 Sv)
Onmiddellijk na de fase tijdens welke de nietigheden en de onregelmatigheden en
kortom de middelen bedoeld in art. 235bis Sv kunnen worden opgeworpen, kan de
voorzitter de griffier bevelen het arrest van verwijzing geheel of ten dele voor te
lezen.
Het gaat dus niet meer om een verplichting, en de wetgever geeft de mogelijkheid
ook bepaalde delen van het arrest voor te lezen zodat belangrijke passages kunnen
gelicht worden uit dit arrest.
De griffier overhandigt dan aan elke gezworene een afschrift van de akte van
beschuldiging en van de akte van verdediging, zo er één bestaat.
De procureur-generaal leest de akte van beschuldiging voor en de beschuldigde of
zijn raadsman de akte van verdediging.
De procureur-generaal zet het onderwerp van de beschuldiging uiteen. Deze bepaling
geeft de mogelijkheid een aantal toelichtingen te geven en bijvoorbeeld in te spelen
op strategie van de verdediging.
Indien hij dit wenst, zet de beschuldigde of zijn advocaat beknopt zijn verdediging
uiteen.
 Getuigenverhoor (art. 98 e.v. WHA – art. 293 e.v. Sv)
o Algemene opmerking inzake de bepalingen m.b.t. het
getuigenverhoor
De bepalingen betreffende de neerlegging van de lijst getuigen, de samenstelling, en de
voorlezing ervan werden opgeheven nu de opmaak van die lijst het voorwerp uitmaakt
van de preliminaire zitting waarvan het arrest krachtens art. 285 Sv wordt betekend
samen met de dagvaarding ten gronde.
Er kan na de inleidende fase van het proces ten gronde (naar voor brengen van middelen
voorzien in art. 235bis Sv; eventuele voorlezing arrest van verwijzing of deel ervan;
voorlezing akte van beschuldiging en in voorkomende geval van verdediging;
toelichtingen van het openbaar ministerie en in voorkomend geval van de verdediging)
dus meteen worden overgegaan tot de ondervraging van de beschuldige en tot het
getuigenverhoor.
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o Lokaal en maatregelen ter voorkoming van beïnvloeding (art.
98 WHA – art. 293 Sv: herneemt vroeger art. 316 Sv)
De voorzitter beveelt aan de getuigen zich te begeven naar de voor hen bestemde
kamer. Zij zullen die slechts verlaten om hun getuigenis af te leggen. Zo nodig neemt de
voorzitter maatregelen om de getuigen te beletten zich vóór het afleggen van hun
getuigenis met elkaar te onderhouden over het misdrijf en over de beschuldigde (art.
293 Sv.).
o Volgorde (art. 100 WHA – art. 295 eerste lid Sv)
De getuigen worden gehoord, in de door de voorzitter bepaalde volgorde (art. 295 eerste
lid Sv).
Hierbij moet terug verwezen worden naar de preliminaire zitting, inzonderheid art. 278,
§ 2 Sv. De voorzitter stelt immers bij gelegenheid van de preliminaire zitting nie t alleen
de lijst van de getuigen samen, doch bepaalt eveneens de volgorde waarin ze zullen
gehoord worden. Het is naar deze door de voorzitter bepaalde volgorde dat bepaling art.
295 eerste lid Sv impliciet verwijst.
De volgorde is echter niet sacramenteel, en kan aangepast worden in functie van de
noden van het proces en de waarheidsvinding. Het is mogelijk dat bepaalde getuigen
onmogelijk aanwezig kunnen zijn op de bepaalde datum. De volgorde kan uiteraard
door omstandigheden waarop de voorzitter moet inspelen, gewijzigd worden. Hierbij is
ook te verwijzen naar de bevoegdheid van de voorzitter zoals bepaald bij art. 281, § 2
Sv, inzonderheid zijn discretionaire bevoegdheid die hem toelaat indien nodig ook
nieuwe getuigen op te roepen, zelfs bij bevel tot medebrenging.
Bovendien en aansluitend bij art. 278 Sv is te onderstrepen dat in elk geval een of meer
politieambtenaren, die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van de
chronologische synthese van de feiten, de eerste vaststellingen, en het verloop van
het onderzoek, als getuigen worden gehoord, en een efficiënte organisatie van een
assisenproces vereist dat deze getuigen eerst aan bod komen zodat de jury meteen
tot de kern van de zaak kan doordringen en de debatten beter kan volgen.
o Afzonderlijk of gezamenlijk horen van getuigen
Vroeger bepaalde art. 317 Sv dat de getuigen ieder afzonderlijk worden gehoord. Deze
bepaling werd gewijzigd zodanig dat de mogelijkheid ontstaat tot het gezamenlijk horen
van meerdere getuigen96, en de wettekst beter aansluit bij de huidige praktijk waarbij
meerdere professionele getuigen indien nodig te samen worden gehoord.
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Parl. St. Senaat, zitting 2008-2009, 4-924/4, Verslag namens de commissie voor de Justitie uitgebracht door de
heren DELPÉRÉE en VAN PARYS, p. 164.
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o Welke getuigen worden gehoord (art. 109 WHA – art. 304 Sv)
 Getuigen opgenomen op de lijst opgesteld bij
gelegenheid van de preliminaire zitting (art. 109 WHA
– art. 304 Sv: vergelijk vroeger art. 324 Sv)
De getuigen, voorgebracht door de procureur-generaal, door de beschuldigde of door de
burgerlijke partij worden bij de debatten gehoord, zelfs wanneer zij tevoren geen
schriftelijk getuigenis hebben afgelegd en zelfs wanneer zij geen dagvaarding hebben
ontvangen, mits die getuigen in elk geval opgenomen zijn in het arrest bedoeld in artikel
278. Hierbij wordt verwezen naar het arrest van de preliminaire zitting waarbij de lijst
van de getuigen wordt gevoegd.
 Andere getuigen (art. 111 WHA – art. 306 Sv)
In de loop van de debatten kan de procureur-generaal vorderen en de beschuldigde of de
burgerlijke partij kunnen verzoeken dat getuigen, die niet zijn vermeld in het arrest
bedoeld in artikel 278 worden gedagvaard (zie verder). De voorzitter laat het verhoor
van deze getuigen toe wanneer dit noodzakelijk lijkt in het licht van elementen die zijn
opgedoken tijdens de debatten.
o Initiatief en kosten van dagvaarding van getuigen (art. 112
WHA – art. 307 Sv)
 Getuigen opgenomen in het arrest bedoeld in art 278
Sv (preliminaire zitting – arrest)
De getuigen vermeld in het arrest bedoeld in artikel 278 worden gedagvaard op verzoek
van de procureur-generaal.
Er wordt dus niet verwezen naar de getuigen die de procureur-generaal heeft voorgesteld, maar wel naar alle getuigen vermeld op de lijst van de voorzitter zoals opgenomen in het arrest van de preliminaire zitting.
 Andere getuigen gedagvaard overeenkomstig art. 306
Sv
De kosten van de dagvaardingen, op verzoek van de beschuldigde en de burgerlijke
partij gedaan overeenkomstig artikel 306, (deze waarvan de getuigenis noodzakelijk is
geworden gelet op elementen die aan het licht zijn gekomen tijdens de debatten), komen
te hunnen laste, evenals het loon van de gedagvaarde getuigen, indien zij loon
verlangen97 . Tijdens de parlementaire voorbereiding werd opgemerkt dat het
afschrikkend effect van de verplichting tot betaling van de kosten met betrekking tot de
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Parl. St. Senaat, zitting 2008-2009, 4-924/4, Verslag namens de commissie voor de Justitie uitgebracht door de
heren DELPÉRÉE en VAN PARYS; p. 103-104.
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getuigen die niet op de lijst van de voorzitter voorkomen waarschijnlijk niet dermate
hoog zal zijn om een werkelijke verkorting van de procedure met zich mee te brengen.
De procureur-generaal en de voorzitter kunnen evenwel de getuigen die de beschuldigde of de burgerlijke partij hen hebben aangewezen, op eigen verzoek doen dagvaarden,
indien zij oordelen dat hun verklaring dienstig kan zijn om de waarheid aan het licht te
brengen. In dat geval vallen de kosten niet meer ten laste van de beschuldigde of de
burgerlijke partij. De Franstalige tekst is wat dit aspect betreft duidelijker 98.
Uiteraard is het in de praktijk eerder aangewezen deze getuigen op te roepen via de politiediensten en heeft de voorzitter de mogelijkheid een bevel tot medebrenging te ve rlenen.
o Eedaflegging en verplichte vragen (art. 100 WHA – art. 295
eerste en tweede lid Sv – herneemt gedeeltelijk vroeger art. 317).
Alvorens te getuigen leggen de getuigen, op straffe van nietigheid, de eed af dat zij
zullen spreken zonder haat en zonder vrees, dat zij de gehele waarheid en niets dan de
waarheid zullen zeggen.
De voorzitter vraagt ze hun naam, voornamen, leeftijd, beroep, woonplaats of
verblijfplaats, of zij de beschuldigde kenden vóór het feit dat in de akte van
beschuldiging vermeld is, of zij bloedverwant of aanverwant zijn, hetzij van de
beschuldigde, hetzij van de burgerlijke partij, en zo ja in welke graad; hij vraagt hun
ook of zij niet in dienst zijn van een van beiden; daarna leggen de getuigen mondeling
hun verklaring af.

Uiteraard moet van die verplichte vragen worden afgeweken ingeval een volledig of
gedeeltelijk anonieme getuige wordt gehoord overeenkomstig de wetsbepalingen die op
dat verhoor van toepassing zijn. Hetzelfde geldt wat het adres betreft van een getuige
geviseerd in art. 75ter Sv.
o Personen die niet toegelaten worden om te getuigen (art. 108
WHA – art. 303 Sv: herneemt en wijzigt vroeger art. 322 Sv)
 Lijst (art. 303, § 1 Sv)
§ 1. De volgende personen worden niet toegelaten om te getuigen (lijst werd
gewijzigd):
1º de vader, de moeder, de grootvader, de grootmoeder en de andere bloedverwanten in
de opgaande lijn van de beschuldigde of van een van de medebeschuldigden die
aanwezig zijn en in hetzelfde debat betrokken zijn;
98

Art. 112 WHA: …. « Les citations faites à la requête de l’accusé et de la partie civile conformément à l’article
306 sont à leurs frais, ainsi que le salaire des témoins cités, s’il en requièrent ; sauf au procureur-général et
au président à faire citer à leur requête les témoins qui leur sont indiqués par l’accusé ou la partie civile….. ».
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2º de zoon, de dochter, de kleinzoon, de kleindochter en de andere bloedverwanten in de
nederdalende lijn;
3º de broeders en de zusters;
4º de aanverwanten in dezelfde graden;
5º de echtgenoten, zelfs na scheiding of echtscheiding en de wettelijke
samenwonenden, zelfs nadat zij hun wettelijke samenwoning hebben beëindigd;
6º kinderen onder de leeftijd van vijftien jaar.
Het is nuttig de aandacht erop te vestigen dat de aangevers wier aangifte door de wet
met geld beloond wordt en de burgerlijke partij werden weggelaten uit de lijst. Voor de
burgerlijke partij werd een afzonderlijke bepaling ingevoegd omdat het om een partij in
het geding gaat.
 Verzet en het buiten eed horen van deze personen (art
303, § 2 Sv)
Het horen van deze personen, kan geen nietigheid teweeg brengen wanneer, noch de
procureur-generaal, noch de burgerlijke partij, noch de beschuldigde zich ertegen
verzet hebben dat zij gehoord worden.
In geval van verzet van de procureur-generaal of van één of meer partijen, kan de
voorzitter die personen buiten eed horen. Hun verklaringen worden als gewone
inlichtingen beschouwd.
 Personen die nooit onder eed mogen worden gehoord
(art. 303, §3 Sv)
Kinderen onder de leeftijd van vijftien jaar en wettelijk ontzetten mogen nooit onder
eed worden gehoord.
 Het horen van de burgerlijke partij (art. 110 WHA;
art. 305 Sv)
De burgerlijke partij wordt, indien zij dit vraagt, gehoord als partij en niet als getuige.
Deze bepaling zou tot betwistingen kunnen leiden. De burgerlijke partij werd immers
enerzijds weggelaten uit de lijst van de personen die niet toegelaten worden om te
getuigen, en anderzijds niet vermeld onder de opsomming van de personen die nooit
onder eed mogen worden gehoord. Zowel de Nederlandstalige als de Franstalige
wettekst zouden kunnen aanleiding geven tot twee verschillende interpretaties bij
gebrek aan enige toelichting tijdens de parlemenatire voorbereiding99 . Onder
voorbehoud van de evolutie van de rechtspraak ter zake lijkt de meest voor de hand
liggende interpretatie deze te zijn waarbij men er van uitgaat dat wanneer de burgerlijke
partij vraagt om gehoord te worden dit verhoor steeds als partij en nooit als getuige
wordt afgenomen. In de praktijk blijft het dan nog mogelijk dat het slachtoffer als
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getuige wordt gehoord, en zich slechts nadien burgerlijke partij stelt. Deze wetsbepaling
geeft bijgevolg aanleiding tot wetsevaluatie.
o Gebruik van notities (art. 100 WHA – art. 295 derde lid Sv:
herneemt vroeger art. 317, derde lid Sv)
De voorzitter kan de personen die als deskundige of getuige worden gehoord, de
toestemming geven of verzoeken tijdens hun verklaring notities te gebruiken, die vooraf
of ter zitting worden neergelegd en bij het dossier worden gevoegd.
o Aantekening van toevoegingen, veranderingen of verschillen
in het getuigenis (art. 105 WHA – art. 300 Sv – herneemt
vroeger art. 318 Sv)
De voorzitter doet de griffier aantekening houden van de toevoegingen, veranderingen
of verschillen die in het getuigenis mochten voorkomen ten opzichte van de vorige
verklaringen van de getuige.
De procureur-generaal kan vorderen en de burgerlijke partij of de beschuldigde kunnen
verzoeken dat de voorzitter aantekening doet houden van die veranderingen,
toevoegingen en verschillen
Er wordt verder verwezen naar art. 354 Sv (art. 174 WHA) dat bepaalt dat in het procesverbaal van de terechtzitting normaal geen melding wordt gemaakt van de antwoorden
van de beschuldigden of van de inhoud van de getuigenissen, behoudens wanneer
toepassing wordt gemaakt van art. 300 Sv.
o Stellen van vragen (art. WHA 106 – art. 301 Sv: herneemt
vroeger art. 319)
De voorzitter kan aan de getuigen en de beschuldigde alle ophelderingen vragen die hij
nodig acht om de waarheid aan het licht te brengen.
De assessoren en de gezworenen hebben hetzelfde recht, maar moeten aan de voorzitter
het woord vragen.
De beschuldigde en zijn raadsman kunnen, bij monde van de voorzitter, aan de getuige
vragen stellen. De procureur-generaal, de burgerlijke partij en haar raadsman kunnen,
bij monde van de voorzitter, vragen stellen aan de getuige of aan de beschuldigde.
De voorzitter kan evenwel verbieden dat bepaalde vragen worden gesteld.
o Opmerkingen na elk verhoor (art. 107 WHA – art. 302 eerste
lid Sv – herneemt vroeger art. 320, eerste lid Sv)
Na elke getuigenis vraagt de voorzitter aan de getuige of deze bij zijn verklaringen
blijft. Is dat het geval, dan vraagt hij aan de procureur-generaal, de beschuldigde en de
burgerlijke partij of ze opmerkingen hebben in verband met hetgeen werd gezegd.
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o Ter beschikking blijven van de getuige (art. 107 WHA – art.
302 tweede lid Sv – herneemt vroeger art. 320, tweede lid Sv)
Nadat de getuige zijn getuigenis heeft afgelegd, kan de voorzitter hem bevelen ter
beschikking van het Hof van Assisen te blijven totdat het Hof zich in de
beraadslagingskamer heeft teruggetrokken.
o Verbod elkaar het woord te richten (art. 113 WHA – art. 308
Sv: herneemt vroeger art. 325 Sv)
De getuigen, door welke partij ook voorgebracht, mogen nooit tot elkaar het woord
richten.
o Herverhoor afzonderlijk of in bijzijn van andere getuigen
(art. 114 WHA – art. 309 Sv: herneemt vroeger art. 326 Sv)
De beschuldigde en de burgerlijke partij kunnen vragen dat de getuigen die zij
aanwijzen, na hun getuigenis de zittingszaal verlaten, en dat een of meer onder hen
opnieuw binnengeroepen en, hetzij afzonderlijk, hetzij in elkaars bijzijn, gehoord
worden.
De procureur-generaal heeft hetzelfde recht.
De voorzitter kan zulks ook ambtshalve bevelen.
o Verwijderen van de beschuldigde gedurende of na het
verhoor van een getuige (art. 116 WHA – art. 310 Sv: herneemt
vroeger art. 327 Sv)
De voorzitter kan voor, gedurende of na het verhoor van een getuige een of meer
beschuldigden doen verwijderen en hen afzonderlijk ondervragen over bepaalde
omstandigheden van de zaak; maar hij draagt zorg dat de algemene debatten niet
worden hervat dan nadat hij elke beschuldigde heeft ingelicht over wat in zijn
afwezigheid gedaan is en over wat eruit gevolgd is.
o Minderjarige getuigen (art. 117 WHA – art 311 Sv: herneemt
vroeger art. 327bis Sv100 )
Wat de minderjarige getuigen betreft, past de voorzitter in voorkomend geval, de
artikelen 92 tot 101 inzake het opgenomen verhoor toe.
Wanneer hij de verschijning van de minderjarige noodzakelijk vindt om de waarheid
aan de dag te brengen, wordt deze verschijning bij wege van videoconferentie
georganiseerd, tenzij de minderjarige de wil uitdrukt op de zitting te getuigen.
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Art. 138 WHA heft art. 327bis Sv op.
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In geval van verhoor door middel van videoconferentie wordt de minderjarige
gehoord in een afzonderlijk lokaal in aanwezigheid, in voorkomend geval, van de in
artikel 91bis bedoelde persoon, zijn advocaat, een lid of leden van de technische
dienst en een psychiater- of pycholoog-deskundige.
Wanneer de voorzitter het noodzakelijk vindt voor de sereniteit van de getuigenis,
kan hij het oogcontact tussen de minderjarige en de beschuldigde in alle gevallen
beperken of uitsluiten.
Dit artikel is van toepassing op minderjarigen van wie het verhoor werd opgenomen
met toepassing van artikel 92 en die de leeftijd van de meerderjarigheid hebben bereikt
op het moment van de zitting.
o Overleden of niet verschijnende getuige (art. 124 eerste lid –
eerste volzin WHA – art 316 Sv: herneemt vroeger art. 354 eerste
zin)
Wanneer een gedagvaarde getuige niet verschijnt of wanneer een getuige overleden is,
kan de voorzitter voorlezing doen van diens tijdens het onderzoek, zelfs onder eed,
afgelegde verklaringen.
o Beslissing een getuige niet te horen (art. 124 eerste lid – tweede
volzin WHA – art 316 Sv: herneemt vroeger art. 354 tweede
volzin eerste lid en tweede lid Sv)
De voorzitter kan, behoudens verzet van de partijen, beslissen dat een gedagvaarde
getuige die verschijnt, niet in zijn getuigenis wordt gehoord.
Hij kan, onder dezelfde voorwaarde, beslissen dat er geen grond is om de persoon die
met toepassing van artikel 281, § 2 tweede lid is opgeroepen – namelijk de getuige die
de voorzitter op grond van zijn discretionaire bevoegdheid heeft opgeroepen om te
getuigen – in zijn getuigenis te horen.
o Onbepaald uitstel van de zaak wegens niet verschijnen van
een getuige; weigering de eed of een getuigenis af te leggen
(art. 125, 127 WHA – art 317, 318 Sv: hernemen art. 355 en 356
Sv)
Indien de zaak naar een onbepaalde datum wordt verwezen omdat een getuige niet
verschenen is, komen alle kosten van dagvaarding, akten, reizen van getuigen, en
andere die strekken tot het vonnissen van de zaak, ten laste van die getuige; hij wordt
in die kosten veroordeeld, op vordering van de procureur-generaal, bij het arrest
dat de debatten naar een onbepaalde datum verwijst.
Bovendien wordt de getuige die niet verschijnt of die weigert hetzij de eed te doen,
hetzij zijn getuigenis af te leggen, in alle gevallen veroordeeld tot de bij artikel 80
bepaalde straf (art. 317 Sv).
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De veroordeelde getuige kan tegen deze veroordelingen in verzet komen binnen een
termijn van vijftien dagen nadat ze aan hem of aan zijn woonplaats zijn betekend; het
verzet wordt ontvangen, indien hij bewijst dat hij wettig verhinderd was of dat de tegen
hem uitgesproken geldboete moet worden verminderd (art. 318 Sv).
o Anonieme getuigen
 De volledig anonieme getuige (art. 99 WHA – art. 294
Sv – herneemt vroeger art. 315bis Sv101)
De getuige wiens identiteit met toepassing van de artikelen 86bis en 86ter verborgen
werd gehouden, kan niet ter terechtzitting worden gedagvaard, tenzij hij daarin
toestemt. De voorzitter leest zijn getuigenverklaring voor ter terechtzitting en vermeldt
dat de identiteitsgegevens van deze getuige verborgen werden gehouden met toepassing
van de artikelen 86bis en 86ter. Indien de getuige erin toestemt ter terechtzitting te
getuigen, behoudt hij zijn volledige anonimiteit. In dit geval neemt de voorzitter de
nodige maatregelen om de anonimiteit van de getuige te waarborgen.
De voorzitter kan, hetzij ambtshalve, hetzij op vordering van het openbaar ministerie,
hetzij op verzoek van de beschuldigde, de burgerlijke partij of hun raadslieden, de
onderzoeksrechter gelasten om deze getuige opnieuw te verhoren of om een nieuwe
getuige te verhoren met toepassing van de artikelen 86bis en 86ter, teneinde de
waarheid aan het licht te brengen. De voorzitter kan beslissen dat hij aanwezig zal zijn
bij het verhoor van de getuige door de onderzoeksrechter
Gelet op het feit dat de getuigenlijst het voorwerp uitmaakt van de preliminaire zitting,
kan een nieuw verhoor van een volledig anonieme getuige eventueel reeds ter sprake
komen bij gelegenheid van die zitting.
 Gedeeltelijk anonieme getuige (art. 101 WHA – art.
296 Sv – herneemt vroeger art. 317bis Sv102)
De voorzitter die een getuige wil verhoren die niet door de onderzoeksrechter gehoord
is, kan, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van de getuige, hetzij op vordering van het
openbaar ministerie of op verzoek van de beschuldigde, de burgerlijke partij of hun
raadslieden, beslissen dat ter terechtzitting en in het proces-verbaal van de terechtzitting
geen melding wordt gemaakt van bepaalde identiteitsgegevens bedoeld in artikel
295 103, indien er een redelijk vermoeden bestaat dat de getuige, of een persoon uit diens
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Art. 123 WHA heft art. 315bis op.
Art. 126 WHA heft de artikelen 317bis tot 317quinquies Sv op.
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Bij de door de voorzitter bij elk getuigenverhoor verplicht te stellen vragen wordt de opsomming gegeven: De
voorzitter vraagt ze hun naam, voornamen, leeftijd, beroep, wo onplaats of verblijfplaats, of zij de beschuldigde
kenden vóór het feit dat in de akte van beschuldigde vermeld is, of zij bloedverwant of aanverwant zijn, hetzij van
de beschuldigde, hetzij van de burgerlijke partij, en zo ja in welke graad; hij vraagt hu n ook of zij niet in dienst
zijn van een van beiden; daarna leggen de getuigen mondeling hun verklaring af. In feite verwijst men echter beter
naar art. 75 Sv dat de grondslag vormt waarop de gedeeltelijke anonimiteit werd geënt en bijgevolg de gegevens
vernoemt die kunnen geanonimiseerd worden.
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naaste omgeving, ingevolge het bekend geraken van deze gegevens en ingevolge het
afleggen van zijn verklaring een ernstig nadeel zou kunnen ondervinden. De voorzitter
vermeldt de redenen hiervan ter terechtzitting. Deze worden opgenomen in het procesverbaal.
De getuige aan wie reeds gedeeltelijke anonimiteit werd toegekend overeenkomstig
artikel 75bis, behoudt zijn gedeeltelijke anonimiteit. De gedeeltelijke anonimiteit
toegekend overeenkomstig artikel 75bis of overeenkomstig het eerste lid van dit artikel
staat het verhoor van de getuige ter terechtzitting niet in de weg.
De procureur des Konings houdt een register bij van alle getuigen waarvan
identiteitsgegevens overeenkomstig dit artikel niet werden vermeld ter terechtzitting.
De procureur-generaal en de voorzitter nemen ieder voor zich de maatregelen die
redelijkerwijze nodig zijn om de onthulling van de in het eerste lid bedoelde
identiteitsgegevens te voorkomen.
 Medewerkers van het gerecht waarvan de
anonimiteit van de woonplaats wordt gewaarborgd
(art 102 WHA – art. 297 Sv: herneemt vroeger art.
317ter Sv)
In afwijking van artikel 295 (zie verplichte vragen aan de getuigen) dient geen melding
te worden gemaakt van de woonplaats of verblijfplaats van de personen die in de
uitoefening van hun beroepsactiviteit belast zijn met de vaststelling van en het
onderzoek naar een misdrijf of naar aanleiding van de toepassing van de wet kennis
nemen van omstandigheden waarin het misdrijf werd gepleegd, en die in die
hoedanigheid als getuigen worden gehoord. In de plaats daarvan is het hun toegestaan
hun dienstadres of het adres waarop zij gewoonlijk hun beroep uitoefenen op te geven.
De dagvaarding om te getuigen kan regelmatig op dit adres worden betekend.
o Beschermde getuigen van wie de identiteit veranderd is (art.
100 – vierde lid WHA; art. 295 vierde lid Sv– herneemt art. 317
vierde lid Sv)
Getuigen van wie de identiteit veranderd is, overeenkomstig de toepassing van artikel
104, § 2, leggen hun verklaring steeds onder hun oude identiteit af
o Getuigen gehoord op afstand via videomedia of andere
technieken (art. 103, 104 WHA – art. 298, 299 Sv: hernemen
respectievelijk vroeger art. 317quater en quinquies Sv)
 Videoconferentie (art. 298, § 1 Sv)
Het Hof kan op met redenen omklede vordering van de procureur-generaal beslissen
om:
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-

1° een bedreigde getuige aan wie de Getuigenbeschermingscommissie een
beschermingsmaatregel heeft toegekend
2° een in het buitenland verblijvende getuige of deskundige wanneer ter zake
wederkerigheid is gewaarborgd,

en dit met zijn instemming te horen via een videoconferentie, indien het niet wenselijk
of mogelijk is dat de te horen persoon in persoon ter zitting verschijnt. Hierbij is op te
merken dat art. 103 WHA de tekst van het vroegere art. 317quater, eerste lid Sv vrij
ongelukkig splitst zodat de indruk zou kunnen ontstaan dat de toestemming van de
getuige enkel op het tweede gedachtestreepje betrekking zou hebben. Het is bijgevolg
nuttig in herinnering te brengen dat de instemming van de getuige die gehoord wordt
via videomedia steeds vereist is.
De persoon die via een videoconferentie is gehoord, wordt geacht te zijn verschenen en
aan de oproeping te hebben voldaan (§4).
Bij de te horen persoon bevindt zich een officier van gerechtelijke politie of, wanneer
de te horen persoon zich in het buitenland bevindt, een buitenlandse justitiële autoriteit.
Deze stelt de identiteit van de te horen persoon vast en stelt daarvan een proces-verbaal
op dat ondertekend wordt door de te horen persoon (§3). Zie echter hierboven art. 295,
vierde lid Sv ingeval het gaat om een getuige waarvan de identiteit gewijzigd werd.
Op met redenen omklede vordering van de procureur-generaal kan het Hof beslissen om
beeld- en stemvervorming toe te staan. In dat geval kunnen de via de videoconferentie
afgelegde verklaringen slechts in aanmerking genomen worden als bewijs op
voorwaarde dat zij in afdoende mate steun vinden in andersoortige bewijsmiddelen (art.
298, § 5). Het gaat hier dan om een van de gevallen van minimumbewijs waarvoor bij
de latere motivering van de schuldvraag bijzondere aandacht is te geven.
 Gesloten televisiecircuit (art. 298, § 2 Sv)
Op met redenen omklede vordering van de procureur-generaal kan het Hof beslissen om
een bedreigde getuige aan wie de Getuigenbeschermingscommissie een
beschermingsmaatregel heeft toegekend, met zijn instemming te horen via een gesloten
televisiecircuit, indien het niet wenselijk of mogelijk is dat de te horen persoon in
persoon ter zitting verschijnt.
De persoon die via een gesloten televisiecircuit is gehoord, wordt geacht te zijn
verschenen en aan de oproeping te hebben voldaan (§4).
Bij de te horen persoon bevindt zich een officier van gerechtelijke politie. Deze stelt de
identiteit van de te horen persoon vast en stelt daarvan een proces-verbaal op dat
ondertekend wordt door de te horen persoon. (§3) Zie echter hierboven art. 295, vierde
lid Sv ingeval het gaat om een getuige waarvan de identiteit gewijzigd werd.
Op met redenen omklede vordering van de procureur-generaal kan het Hof beslissen om
beeld- en stemvervorming toe te staan. In dat geval kunnen de via het gesloten
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televisiecircuit afgelegde verklaringen slechts in aanmerking genomen worden als
bewijs op voorwaarde dat zij in afdoende mate steun vinden in andersoortige
bewijsmiddelen (art. 298, § 5). Het gaat hier dan om een van de gevallen van
minimumbewijs waarvoor bij de latere motivering van de schuldvraag bijzondere
aandacht is te geven.
Het is hierbij nuttig te herinneren aan de inhoud van de term “gesloten televisi ecircuit”.104
Bij een gesloten televisie circuit wordt een verbinding gemaakt tussen de zittingszaal
waar het proces wordt gevoerd of de ruimte waar de ondervragende instantie zich
bevindt, en een andere – beveiligde, niet openbaar toegankelijke – ruimte in hetzelfde gebouw, waar de getuige zich bevindt.
Hieruit vloeit voort dat een gesloten televisie circuit niet kan of mag gebruikt wo rden
voor deskundigen, getuigen of verdachten die in het buitenland verblijven 105 . Om die
reden wordt ook niet verwezen naar de aanwezigheid van een buitenlandse justitiële
autoriteit.
 Teleconferentie (art. 104 WHA – art. 299 Sv: herneemt
vroeger art. 317quinquies)
Het Hof kan op met redenen omklede vordering van de procureur-generaal beslissen om
een:
- bedreigde getuige aan wie de Getuigenbeschermingscommissie een
beschermingsmaatregel heeft toegekend
- of een in het buitenland verblijvende getuige of deskundige wanneer ter zake
wederkerigheid is gewaarborgd,
en dit met zijn instemming te horen via een teleconferentie, indien het niet wenselijk of
mogelijk is dat de te horen persoon persoonlijk verschijnt of gehoord wordt via een
videoconferentie of een gesloten televisiecircuit (art. 299, § 1 Sv). Hierbij is op te
merken dat art. 103 WHA de tekst van het vroegere art. 317quater, eerste lid Sv vrij
ongelukkig splitst zodat de indruk zou kunnen ontstaan dat de toestemming van de
getuige enkel op het tweede gedachtestreepje betrekking zou hebben. Het is bijgevolg
nuttig in herinnering te brengen dat de instemming van de getuige die gehoord wordt
via videomedia steeds vereist is.
Bij de te horen persoon bevindt zich een officier van gerechtelijke politie of, wanne er
de te horen persoon zich in het buitenland bevindt, een buitenlandse justitiële autoriteit.
Deze stelt de identiteit van de te horen persoon vast en stelt daarvan een proces -verbaal
op dat ondertekend wordt door de te horen persoon (art. 299, § 2 Sv). Zie echter
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Parl. St. Wetsontwerp betreffende het afnemen van verklaringen met behulp van audiovisuele media, DOC 50
1590/001, memorie van toelichting, samenvatting, p. 8.
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Parl. St. Wetsontwerp betreffende het afnemen van verklaringen met behulp van audiovisuele media, DOC 50
1590/004, Verslag namens de commissie voor de Justitie uitgebracht door mevrouw Fauzaya TALHAOUI, p. 9,
antwoorden van de Minister.
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hierboven art. 295, vierde lid Sv ingeval het gaat om een getuige waarvan de identiteit
gewijzigd werd.
De persoon die via een teleconferentie is gehoord, wordt geacht te zijn verschenen en
aan de oproeping te hebben voldaan (art. 299, § 3 Sv).
De via een teleconferentie afgelegde verklaringen kunnen slechts in aanmerking
genomen worden als bewijs op voorwaarde dat zij in afdoende mate steun vinden in
andersoortige bewijsmiddelen (art. 299, § 4 Sv).
Het gaat hier dan om een van de gevallen van minimumbewijs waarvoor bij de latere
motivering van de schuldvraag bijzondere aandacht is te geven.
Bovendien kan het Hof op met redenen omklede vordering van de procureur-generaal
beslissen om stemvervorming toe te staan (art. 299, § 5 Sv). Uiteraard gaat het dan ook
om een geval van minimumbewijs dat slechts als bewijs kan dienen op voorwaarde dat
zij in afdoende mate steun vindt in andersoortige bewijsmiddelen.
o Vertonen van de bewijsstukken (art. 120 WHA – art. 313 Sv:
herneemt vroeger art. 329 Sv)
In de loop van het getuigenverhoor of daarna kan de voorzitter aan de beschuldigde alle
stukken vertonen die op het misdrijf betrekking hebben en tot overtuiging kunnen
dienen; hij vraagt hem om persoonlijk te antwoorden of hij die stukken herkent; de
voorzitter doet ze ook aan de getuigen vertonen, indien daartoe redenen zijn.
o Debat wordt niet onderbroken voor het nemen van
aantekeningen (art. 118 WHA – art 312 Sv: herneemt art. 328
Sv)
Gedurende het onderzoek kunnen de gezworenen, de procureur-generaal en het Hof
optekenen wat hun gewichtig lijkt in de verklaringen van de getuigen of in de
verdediging van de beschuldigde, mits het debat daardoor niet onderbroken wordt.
o Valse verklaring van een getuige (art. 121, 122 WHA – art.
314, 315 Sv: hernemen vroegere art. 330, 331 Sv)
Indien volgens de debatten de verklaring van een getuige vals schijnt te zijn, kan de
voorzitter, op vordering van de procureur-generaal, van de burgerlijke partij of van de
beschuldigde en zelfs ambtshalve, de getuige terstond doen aanhouden en hij kan zelfs
het ambt van onderzoeksrechter tegenover hem waarnemen, of hem in staat van
aanhouding naar de bevoegde onderzoeksrechter verwijzen.
Wanneer de voorzitter het ambt van onderzoeksrechter waarneemt, treedt de procureur generaal op als officier van gerechtelijke politie en spreekt de kamer van
inbeschuldigingstelling zich uit zowel over de bevestiging van het bevel tot aanhouding
als over de inbeschuldigingstelling.
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In dit geval kan de procureur-generaal dadelijk vorderen en de burgerlijke partij of de
beschuldigde dadelijk verzoeken en kan het Hof, zelfs ambtshalve, bevelen dat de zaak
naar een onbepaalde datum wordt verwezen (art. 315 Sv).
 Algemene bepaling inzake de toetsing van de wettigheid van het
gebruik van bijzondere opsporingsmethoden (art. 130 WHA – art.
321 Sv: herneemt art. 335bis Sv106 )
De problematiek van de controle inzake de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie is niet beperkt tot de fase van de preliminaire zitting. Ze
kan op elk tijdstip als het ware terug boven water komen. Dezelfde wetsbepaling komt
dan ook opnieuw voor in de procedure ten gronde.
De voorzitter kan, op basis van nieuwe en concrete elementen die tijdens de terechtzitting aan het licht zijn gekomen, hetzij ambtshalve, hetzij op vordering van het
openbaar ministerie, hetzij op verzoek van de beschuldigde, de burgerlijke partij of hun
advocaten, de kamer van inbeschuldigingstelling gelasten de controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie of infiltratie uit te oefenen met
toepassing van artikel 235ter.
Deze vordering of dit verzoek dient, op straffe van verval, voor ieder ander
rechtsmiddel te worden opgeworpen.
Nieuwe concrete elementen kunnen echter in principe op elk ogenblik aan het licht
komen, en dus ook tijdens het getuigenverhoor. Het enig verschil met de bepaling
inzake bomcontrole ingevoegd tijdens de preliminaire zitting bij art. 279 Sv bestaat erin
dat het nu moet gaan om nieuwe en concrete elementen die tijdens de terechtzitting
aan het licht zijn gekomen, en bijgevolg in elk geval na een vorige controle die
eventueel plaats vond naar aanleiding van de preliminaire zitting. In feite brengt deze
bepaling niets meer bij dan de vaststelling dat ook uit het getuigenverhoor ni euwe
elementen aan het licht kunnen komen, en dat de bodemrechter steeds de mogelijkheid
moet hebben daarop in te spelen.
Indien tot de controleprocedure wordt beslist, zendt de voorzitter het dossier aan het
openbaar ministerie over, teneinde de zaak daartoe bij de kamer van
inbeschuldigingstelling aan te brengen.
De voorzitter kan bij “wettigheidsincidenten” met betrekking tot de controle op de bi jzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie, de zaak aan het openbaar ministerie overzenden teneinde deze bij de bevoegde kamer van inbeschuldigingstelling aan te
brengen voor de in artikel 235ter bepaalde controle.
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Art. 152 WHA heft art. 335bis Sv op.
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4.

Het debat over de schuld
 Volgorde (art. 128 WHA – art. 319 Sv: herneemt vroeger art. 334
Sv)

De voorzitter wijst uit de beschuldigden diegene aan die bij de debatten het eerst aan de
beurt moet komen, te beginnen met de hoofdbeschuldigde, indien er een is.
Vervolgens wordt een bijzonder debat gehouden over elk van de andere beschuldigden.
 Pleidooien, requisitoor en replieken; sl uiting der debatten (art.
129 WHA – art 320 Sv – herneemt vroeger art. 335 Sv)
Na de verklaringen van de getuigen en de beweringen waartoe die over en weer
aanleiding hebben gegeven, worden de burgerlijke partij of haar raadsman en de
procureur-generaal gehoord en zetten zij de middelen tot staving van de beschuldiging
uiteen.
De beschuldigde en zijn raadsman kunnen hen antwoorden.
De burgerlijke partij en de procureur-generaal hebben recht van repliek; maar de
beschuldigde of zijn raadsman heeft altijd het laatste woord.
De voorzitter verklaart vervolgens de debatten gesloten

5.

De schuldvraag (inwerkingtreding zie overgangsbepalingen – versnelde
inwerkingtreding wordt aangeduid per artikel)
 Algemene voorafgaande opmerking

Art. 131 WHA voegt in Afdeling 2 van Hoofdstuk VI, Titel II, Boek II, een Onderafdeling 7 in met als opschrift “De schuldvraag” die de artikelen 322 tot 340 omvat.
De behandeling van de schuldvraag wordt aanmerkelijk gewijzigd gelet op de motiveringsplicht die het gevolg is van de veroordeling van België door het EHRM bij arrest
van 13 januari 2009 107 .
De wetgever voorziet een systeem dat nauw aansluit bij de eerder door het College van
procureurs-generaal voorgestelde werkwijze van motivatie post factum na het verdict
van de jury. De jury blijft zoals voorheen alleen beraadslagen over de schuld.
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Arrest van het EHRM inzake TAXQUET t/ BELGIË van 13 januari 2009.
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Er wordt aan herinnerd dat de hiernavolgende artikelen 341, 342, 348 tot 352 en 357
van het Wetboek van strafvordering – respectievelijk de artikelen 136, 137, 148 tot 151,
153 en 154 van de WHA, die de motivering van de schuldvraag betreffen, vanaf de inwerkingtreding van de wet onmiddellijk toegepast worden op de lopende nog niet afgehandelde assisenzaken, ook degene die reeds vóór de inwerkingtreding van de wet we rden verwezen. Er wordt expliciet verwezen naar hoofdstuk II van deze omzendbrief
inzake de inwerkingtreding en de overgangsbepalingen.
 Taak van de voorzitter (art. 132 WHA – art. 322 Sv: herneemt
vroeger art. 336 Sv)
De voorzitter herinnert de gezworenen aan de ambtsverrichtingen die zij te vervullen
hebben alvorens zij zich terugtrekken voor de beraadslaging.
Hij stelt de vragen omtrent de schuld als volgt.
o De te stellen vragen
 Vragen volgend uit de akte van beschuldiging (art.
133 WHA – art. 323 Sv: herneemt vroeger art. 337 Sv)
Het systeem van vraagstelling wordt behouden. De vragen die uit de akte van beschuldiging en het arrest van verwijzing blijken moeten worden gesteld.
De vraag die uit de akte van beschuldiging volgt, wordt gesteld in de volgende
bewoordingen:
“Is de beschuldigde schuldig aan die bepaalde doodslag, die bepaalde diefstal of die
bepaalde andere misdaad?”
 Vragen betreffende de verzwarende omstandigheden
(art. 134 WHA – art. 324 Sv: herneemt vroeger art. 338
Sv)
Indien de debatten een of meer verzwarende omstandigheden naar voren doen komen,
die niet vermeld zijn in de akte van beschuldiging, stelt de voorzitter nog de volgende
vraag:
“Heeft de beschuldigde de misdaad gepleegd met die of die omstandigheid ?”
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 Vragen betreffende een verschonend feit door de
beschuldigde aangevoerd (art. 135 WHA – art. 325 Sv:
herneemt vroeger art. 339 Sv)
Wanneer de beschuldigde een verschonend feit heeft aangevoerd, dat als zodanig door
de wet wordt aangemerkt, wordt de vraag aldus gesteld:
“Staat dat feit vast ?”
 Andere vragen
De wetgever heeft niet geopteerd voor een systeem waarbij andere vragen worden gesteld dan deze die uit de wet volgen, inzonderheid uit de voorgaande bepalingen. Er
werd dus niet ingegaan op een van de mogelijkheden die het EHRM heeft open gelaten,
en waarbij de motiveringsplicht als het ware door een overvloed aan vragen betreffende
de feiten en het aandeel van beschuldigden zou ondervangen worden. Tijdens de parlementaire voorbereiding werd onderstreept dat zodra er een beraad is dat gevolgd wordt
door een motivering, het complexe systeem van vragen niet echt meer noodzakelijk
lijkt. Het weerhouden systeem gaat in de tegenovergestelde richting van de oplossing
die erin bestond de vereiste van motivering in te vullen door de vermenigvuldiging en
detaillering van de te stellen vragen108 .
o De toelichtingen van de voorzitter vooraleer de jury zich in
beraad terugtrekt (art. 136; 137 eerste lid WHA – art. 326, 327
eerste lid Sv: wijzigt en vult vroeger art. 341 Sv aan)
 Overhandiging van de stukken
Na de vragen gesteld te hebben, overhandigt de voorzitter die aan de gezworenen in de
persoon van het hoofd van de jury; hij overhandigt hun tevens de akte van
beschuldiging, in voorkomend geval de akte van verdediging, de processen-verbaal die
het misdrijf vaststellen, en de processtukken (art. 326, eerste lid Sv).
In tegenstelling tot de vroegere regeling worden de schriftelijke (onder eed) afgelegde
getuigenverklaringen niet meer verwijderd. Tijdens de parlementaire
voorbereiding werd onderstreept dat de juryleden het vaak moeilijk hebben met
uit het proces verwijderde stukken, aangezien zij dan het gevoel hebben dat men
hen iets achterhoudt 109 .
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Parl. St. Senaat, zitting 2008-2009, 4-924/4, Verslag namens de commissie voor de Justitie uitgebracht door de
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Parl. St., Kamer, DOC 52 2127/008, Verslag namens de commissie voor de Justitie uitgebracht door de heer E.
LIBERT en mevrouw E. DE RAMMELAERE, p. 86.
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 Begrip redelijke twijfel en herinnering aan de inhoud
van de eed
De voorzitter herinnert de gezworenen aan de door hen afgelegde eed. Hij wijst hen
erop dat een veroordeling enkel kan worden uitgesproken indien uit de toegelaten
en aan de tegenspraak van de partijen onderworpen bewijselementen voortvloeit
dat de beschuldigde boven elke redelijke twijfel schuldig is aan de hem
tenlastegelegde feiten (art. 326, tweede lid Sv).
Dit is de tweede belangrijke wijziging. Er wordt niet verwezen naar de innerlijke
overtuiging van de gezworenen, doch naar het begrip redelijke twijfel . Deze
wijziging wordt verder doorgetrokken naar de tekst die het hoofd van de jury in de
beraadslagingskamer van de jury zal moeten voorlezen. Daarop wordt verder ingegaan.
Tijdens de parlementaire voorbereiding werd onderstreept dat de intieme overtuiging of
“conviction intime” wordt vervangen door “conviction raisonnée” waarbij de
motivering van de jury summier mag zijn110.
 Minimumbewijs – Waarschuwing
In
voorkomend
geval
waarschuwt de voorzitter de gezworenen dat
getuigenverklaringen die ingevolge de toepassing van de artikelen 8 6bis 86ter,
112bis, § 6, 294, 298, § 5 en 299, § 4 en 5 werden verkregen slechts in aanmerking
kunnen genomen worden als bewijs op voorwaarde dat zij in afdoende mate steun
vinden in andere bewijsmiddelen (art. 326, derde lid Sv).
Ook deze bepaling is een innovatie en maakt een einde aan een belangrijke wetgevende lacune. Het begrip minimum bewijs was immers niet afdoend ondervangen in de
vroegere assisenprocedure, en men kon bij gebreke aan motivering niet weten of de jury
zijn verdict niet bij uitsluiting op dergelijk bewijs zou gegrond hebben.
Thans dient de voorzitter de jury verplichtend te wijzen op alle gevallen van bewijsminimum, te weten:
- De volledige anonieme getuigenis: art. 86bis en ter Sv (art. 294 is slechts een
toepassing daarvan binnen het kader van de assisenprocedure);
- De getuige verhoord bij middel van een teleconferentie (art. 112bis, § 6 Sv);
- De getuige verhoord bij middel van een videoconferentie of een gesloten televisiecircuit waarbij beeld- en stemvervorming werd toegepast: art. 298, § 5 Sv;
- De getuige gehoord bij middel van een teleconferentie binnen het kader van de
assisenprocedure, doch ook deze waarbij bovendien stemvervorming werd to egestaan. (art. 299, §§ 4 en 5 Sv).
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 Salduz – Rechtspraak
Er wordt verwezen naar de wet van 13 augustus 2011 tot wijziging van het Wetboek
van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis,
om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten
te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden
bijgestaan111 ; en de ingevolge het arrest nr. 7/2013 van 14 februari 2013 van het
Grondwettelijk Hof 112 herwerkte richtlijn COL 8/2011 inzake de organisatie van de bijstand door een advocaat vanaf het eerste verhoor binnen het kader van het Belgisch
strafprocesrecht.
Ingevolge het voormeld arrest van het Grondwettelijk Hof kan tegen een persoon geen
veroordeling worden uitgesproken die gegrond is op verklaringen die hij heeft afgelegd in strijd met de bepalingen van paragrafen 2, 3 en 5 met uitsluiting van paragraaf 4 van artikel 47bis Sv, wat betreft het voorafgaandelijk vertrouwelijk overleg
of bijstand door een advocaat tijdens het verhoor.
De in de wet opgenomen sanctie (na vernietiging door het Grondwettelijk Hof van het
woord “enkel”) viseert zeer precies de bepalingen van de §§ 2, 3 en 5 (met uitsluiting
van § 4) van art. 47bis Sv, namelijk alle bepalingen die betrekking hebben op de
rechten van personen die verhoord worden aangaande misdrijven die hen ten laste
kunnen gelegd worden.
Het Grondwettelijk Hof bevestigde dat de sanctie voorzien in art. 47bis § 6 Sv een
algemene draagwijdte heeft en bijgevolg eveneens van toepassing is op de schending
van het recht op de bijstand van een advocaat tijdens verhoren van de verdachte wiens
vrijheid benomen is (B.53.1). Het Grondwettelijk Hof onderstreepte dat “het Europees
Hof voor de Rechten van de Mens van oordeel is dat het recht van de verdachte om niet
ertoe te worden verplicht bij te dragen tot zijn eigen incriminatie en zijn recht om het
stilzwijgen te bewaren, waartoe het recht op bijstand van de advocaat bijdraagt, i nhoudt dat de beschuldiging steunt op andere bewijselementen dan die welke zijn verkr egen met schending van die rechten. Die laatste moeten bijgevolg worden uitgesloten
van de elementen op basis waarvan de rechter ertoe wordt gebracht de veroordeling te
gronden”(B.59).
De Hoven van Assisen worden thans regelmatig geconfronteerd met deze probl ematiek, en in voorkomend geval moet de jury gewezen worden op de consequenties
op het vlak van het bewijs. Het kan dus naargelang de omstandigheden van de
zaak geboden zijn de jury erop te wijzen – gelet op de noodzaak de schuld te motiveren en de concrete redenen ervan aan te duiden – dat de schuldigverklaring niet kan
gesteund worden op de initiële verklaring van een beschuldigde afgelegd zonder
bijstand van een advocaat, en dat naar andere bewijzen is te verwijzen. Er kan verwezen worden naar de bestaande rechtspraak waarbij de initiële verklaring zonder bij-
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Arrest nr. 7/2013 van 14 februari 2013 van het Grondwettelijk Hof, B.S. 11 maart 2013.
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stand van een advocaat uit de debatten werd geweerd, en de veroordeling op andere bewijzen werd gesteund113 .
 De wet van 4 februari 2010 betreffende de methoden
voor het verzamelen van gegevens door inlichtingen- en
veiligheidsdiensten (BIMwet)114
Het is nuttig de aandacht te vestigen op art. 15 van bovenvermelde wet die een artikel
19/1 voegt in de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten. Wanneer de aanwending van de specifieke of uitzonderlijke
methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten aanwijzingen aan het licht brengt over het plegen van een misdaad
of een wanbedrijf of, op grond van een redelijk vermoeden wijst op te plegen of reeds
gepleegde maar nog niet aan het licht gebrachte strafbare feiten, brengen de betrokken
diensten dit onverwijld ter kennis van de commissie belast met het toezicht op die
methoden met het oog op de toepassing van art. 29 Sv.
Indien die commissie het bestaan vaststelt van ernstige aanwijzingen die kunnen leiden
tot het plegen van een misdaad of wanbedrijf of van een redelijk vermoeden van te
plegen of reeds gepleegde maar nog niet aan het licht gebrachte strafbare feiten, stelt de
voorzitter daarvan een niet geclassificeerd proces-verbaal op dat onverwijld wordt
overgezonden aan de procureur des Konings of aan de federale procureur. Met
betrekking tot dit proces-verbaal bepaalt bovenvermeld art. 19/1 dat het niet de
exclusieve grond noch de overheersende maatregel mag zijn voor de veroordeling van
een persoon. De elementen vervat in dit proces-verbaal moeten in overheersende mate
steun vinden in andere bewijsmiddelen.
Voor de toekomst zal bijgevolg rekening moeten gehouden worden met een nieuwe
vorm van steunbewijs die de voorzitter in voorkomend geval aan de jury zal moeten
uitleggen. Bovenvermelde wetsbepaling treedt in werking op een door de Koning te
bepalen datum, en ten laatste op de eerste dag van de zesde maand na die waarin ze is
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad115.
 Meerderheid van 7/5 bij hoofdfeit
Hij waarschuwt de gezworenen dat, indien de beschuldigde bij eenvoudige meerderheid
– dus 7 tegen 5 – schuldig wordt verklaard aan het hoofdfeit, zij daarvan bovenaan in
hun verklaring melding moeten maken (art. 326, vierde lid Sv).
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 Uitleg over de wijze van beraadslaging en overhandiging
van de vragen
De voorzitter van het Hof van Assisen overhandigt aan de gezworenen de vragen waarop zij behoren afzonderlijk en de ene na de andere te antwoorden, vooreerst op het
hoofdfeit, daarna op elke verzwarende omstandigheid (zie verder art. 329quater eerste
lid Sv).
De voorzitter van het Hof van Assisen geeft aan de gezworenen bij het overhandigen
van de vragen kennis van de wijze waarop zij behoren tewerk te gaan en te stemmen
(art. 326, vijfde lid Sv).
De artikelen 329bis tot 329sexies Sv worden gedrukt met grote letters en aangeplakt in
de beraadslagingskamer van de jury. Deze artikelen bevatten de wijze van stemming
en worden verder toegelicht.
 Verwijdering van de beschuldigde
Hij doet de beschuldigde uit de zittingszaal verwijderen (art. 326, zesde lid Sv).
 De beraadslaging van de jury over de schuld en begrip redelijke
twijfel (art. 137 WHA – art. 327 Sv: wijzigt vroeger art. 342)
o De jury trekt zich terug
Nadat de vragen gesteld en overhandigd zijn aan de gezworenen, begeven dezen zich
naar hun kamer om te beraadslagen (art. 327 eerste lid Sv).
o Taak van het hoofd van de jury (art. 327 tweede en derde lid
Sv)
Het hoofd van de jury is de gezworene wiens naam de eerste uit de bus g ekomen is,
of hij die door de gezworenen wordt benoemd en de opdracht aanvaardt.
Alvorens de beraadslaging te beginnen, leest het hoofd van de jury de volgende
aanwijzingen voor, die bovendien in grote letters op de meest in het oog vallende plaats
van de beraadslagingskamer worden opgehangen:
“De wet voorziet dat een veroordeling enkel kan worden uitgesproken indien uit de
toegelaten bewijselementen voortvloeit dat de beschuldigde boven elke redelijke twijfel
schuldig is aan de ten laste gelegde feiten”.
Deze wetsbepaling betekent een breuk met het verleden, inzonderheid met de vroegere
benadering van de taak van de jury vanuit het begrip innerlijke overtuiging. De redelijke
twijfel wordt nu het toetsingscriterium van die overtuiging.
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o Ononderbroken beraadslaging van de jury zonder deelname
van buitenstaanders (art. 139 WHA – art. 328 Sv: herneemt art.
343 Sv met lichte wijziging)
De gezworenen mogen de beraadslagingskamer eerst verlaten wanneer zij hun
verklaring hebben opgemaakt.
Niemand heeft tijdens de beraadslaging, om welke reden ook, toegang tot de
beraadslagingskamer, zonder schriftelijk verlof van de voorzitter. Deze zal er niet
binnentreden, tenzij hij geroepen wordt door het hoofd van de jury, onder meer om te
antwoorden op rechtsvragen en vergezeld wordt door zijn assessoren, de beschuldigde
en zijn verdediger, door de burgerlijke partij en haar raadsman, door het openbaar
ministerie en de griffier. Van het incident wordt melding gemaakt in het proces-verbaal.
De voorzitter is gehouden aan de bevelhebber van de betrokken politiedienst schriftelijk
het bepaalde bevel te geven om de uitgangen van de beraadslagingskamer te doen
bewaken.
De voorzitter neemt de maatregelen die nodig zijn opdat de plaatsvervangende
gezworenen gedurende de beraadslaging van de jury niet in betrekking komen met
andere personen.
Het Hof kan de gezworene die het bevel overtreedt, straffen met geldboete van ten
hoogste duizend euro. Ieder ander die het bevel overtreedt, of hij die het niet doet
uitvoeren, kan worden gestraft met dezelfde straf 116.
o Wijze van beraadslaging van de jury (art. 140, 141, 142, 143,
144, 145, 146 WHA – art. 329, 329 bis, 329ter, 329quater,
329quinquies, 329sexies, 330 en 331 Sv herneemt vroeger art.
344; 345 en 347 Sv en de bepalingen van de wet van 15 mei 1838
op de jury117 )
 Beraadslaging
per
beschuldigde,
omstandigheid (art. 329, 329quater Sv)

hoofdfeit

en

De gezworenen beraadslagen voor elke beschuldigde over het hoofdfeit en daarna over
elke omstandigheid.
Vooraleer de jury zich in de beraadslagingskamer heeft teruggetrokken, heeft de voorzitter van het Hof van Assisen hen de vragen overhandigd waarop zij afzonderlijk en de
ene na de andere moeten antwoorden, namelijk vooreerst op het hoofdfeit, daarna op
elke verzwarende omstandigheid (art. 329quater Sv).
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Vroeger voorzag art. 343 Sv een gevangenisstraf van 24 uren.
Art. 235 WHA heft de wet van 15 mei 1838 op de jury op.
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De gezworenen antwoorden elk afzonderlijk en de ene na de andere op elke vraag die
aldus wordt gesteld en, desnoods op elke vraag die in de bij artikel 325 bepaalde gevallen wordt gesteld, waarmee naar verschoningsgronden wordt verwezen (art. 329quater
Sv).
Het is echter nuttig in herinnering te brengen dat vooraleer tot een individuele en geheime stemming wordt overgegaan een algemene beraadslaging plaats vindt waar de
gezworenen kunnen overleggen en van gedachten wisselen zonder echter hun persoonlijke beslissing te moeten prijs geven.
 Geheime stemming met gesloten briefjes (art. 329bis, ter
en quinquies Sv)
Na de beraadslaging, ontvangt elke gezworene een van de briefjes, dat hem door het
hoofd van de jury ongesloten wordt overhandigd (art. 329ter, eerste lid Sv).
Over de vragen gesteld ingevolge de artikelen 323 en volgende wordt door de jury
gestemd bij gesloten briefjes.
Ten dien einde, worden de briefjes gedrukt en gestempeld met het zegel van het Hof
van Assisen.
Deze bevatten bovenaan de woorden: “in eer en geweten, mijn antwoord is”;
In het midden, met zeer leesbare letters, het woord: “ja”;
En onderaan, met zeer leesbare letters, het woord: “neen”.
De gezworene die verkiest “ja” te antwoorden, haalt het woord “neen” door. De gezworene die verkiest “neen” te antwoorden, haalt het woord “ja” door (art. 329ter tweede lid
Sv).
Het geheim van de persoonlijke stemming wordt gewaarborgd, en de tafel dienende tot
de werkzaamheden van de jury wordt zodanig geschikt dat niemand kan zien waarmee
elke gezworene bezig is (art. 329quinquies Sv).
Nadat elke gezworene zijn stembriefje heeft ingevuld, sluit hij het briefje en overhandigt het aan het hoofd van de jury, die het in een daartoe bestemde bus legt (art. 329ter
derde lid Sv).
 Ongeldige stem wordt gerekend ten gunste van de beschuldigde (art. 329sexies, eerste lid Sv)
Het stembriefje waarop beide woorden “ja” en “neen” of de overeenkomstige woorden
in het Frans of het Duits zijn doorgehaald, of waarop geen van deze beide woorden is
doorgehaald, wordt berekend als bevattende een gunstig antwoord voor de beschuldigde.
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 De stemopneming door het hoofd van de jury (art. 330 en
331 Sv)
Na iedere stemming neemt het hoofd van de jury de stemmen op in tegenwoordigheid
van de gezworenen en tekent de beslissing onmiddellijk aan naast de vraag, zonder het
aantal stemmen te vermelden, behalve in geval dat de bevestigende verklaring omtrent
het hoofdfeit slechts bij eenvoudige meerderheid is tot stand gekomen, dit is een 7 tegen
5 (art. 330 Sv).
De beslissing van de jury voor of tegen de beschuldigde wordt genomen bij
meerderheid van stemmen, op straffe van nietigheid (art. 331 Sv).
Bij staking van stemmen is de beslissing ten gunste van de beschuldigde (art. 331 Sv).
 Verbranding van de stembriefjes (art. 329sexies, tweede
lid Sv)
Na iedere stemopneming worden de briefjes in tegenwoordigheid van de jury verbrand.
o Het verdict van de jury (art. art. 148 WHA – art. 332 Sv –
wijzigt vroeger art. 348 Sv)
De gezworenen komen daarna in de zittingszaal terug en nemen opnieuw hun plaats in.
De voorzitter vraagt hun welke de uitslag is van hun beraadslaging.
Het hoofd van de jury verklaart 118 :
“In eer en geweten is de jury tot een verklaring gekomen”.
of:
« En honneur et conscience, le jury est parvenu à une déclaration ».
of:
„Auf Ehre und Gewissen sind die Geschworenen zu einer Erklärung gekommen“ (art.
332 Sv).
Uit deze bepaling en uit de hiernavolgende bepaling volgt dat het hoofd van de jury de
uitslag van de stemming niet mondeling te kennen geeft, doch enkel bevestigt dat de
jury tot een verklaring is gekomen, welk verdict onder gesloten omslag wordt
afgegeven aan de voorzitter. Deze werkwijze heeft zoals verder zal blijken te maken
met de motiveringsplicht en de eventualiteit dat de jury zich manifest zou vergist
hebben in een schuldigverklaring.
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De sacramentele vorm “met de hand op het hart” werd weggelaten.
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 Overhandiging van het verdict onder omslag (art. 149
WHA – art. 333 Sv: nieuw: wijzigt inhoud vroeger art.
349)
De verklaring wordt door het hoofd van de jury ondertekend en door hem aan de
voorzitter afgegeven, een en ander in tegenwoordigheid van de gezworenen.
De voorzitter ondertekent de verklaring, doet ze ondertekenen door de griffier en stopt
ze in een enveloppe die door de griffier wordt gesloten. De griffier maakt
voorafgaandelijk een kopie van de verklaring.
Al deze verrichtingen nemen dus plaats in de zittingszaal in het openbaar nadat de
gezworenen na hun beraadslaging naar de zittingszaal zijn teruggekeerd.
Uit de dagelijkse praktijk is reeds gebleken dat deze werkwijze, inzonderheid het
gebruik van een gesloten omslag en het niet meteen melden van het verdict van de jury,
op veel kritiek en onbegrip stuit. Ingeval er sprake is van een 7/5 beslissing voor een
hoofdfeit is het verdict meteen toch gekend omdat de beroepsmagistraten van het Hof
zich eerst alleen moeten terugtrekken. De meerwaarde van de ontworpen regeling is
vatbaar voor wetsevaluatie. De Minister lichtte de bedoeling van deze regeling als volgt
toe “Een kopie is dan ook noodzakelijk om bij het opstellen van de motiverin g de juiste
vragen en antwoorden te kennen. Daarentegen biedt de gesloten omslag de garantie dat
er niets kan worden gewijzigd aan de beslissingen van de jury 119 ”.

6.

De motivering van de schuldvraag (art. 150 WHA – art. 334 Sv –
nieuw)
 Het Hof trekt zich een eerste maal samen met de jury terug en
motiveert de schuld

Het Hof en de gezworenen trekken zich hierna onmiddellijk terug in de
beraadslagingskamer.
Zonder dat zij moeten antwoorden op alle neergelegde conclusies, formuleren zij de
voornaamste redenen van hun beslissing.
De beslissing wordt ondertekend door de voorzitter, het hoofd van de jury en de griffier.
De wetgever sluit met deze wetsbepaling aan bij de rechtspraak van het EHRM in zover
is vereist dat bij een beslissing tot schuldigverklaring ten minste de voornaamste redenen worden opgegeven waarom iemand schuldig werd verklaard.
Uit het arrest in de zaak Taxquet 120 blijkt dat de onschuld eveneens moet gemotiveerd
worden. Uit de precisering dat de “voornaamste redenen” van “de beslissing” worden
119

Parl. St. Senaat, zitting 2008-2009, 4-924/4, Verslag namens de commissie voor de Justitie uitgebracht door de
heren DELPÉRÉE en VAN PARYS, p. 209.
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EHRM, arrest van 13 januari 2009, Taxquet t/ België.
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geformuleerd volgt uiteraard dat de redenen die ten grondslag liggen aan een vri jspraak en bijgevolg de onschuld eveneens worden weergegeven121 .
Tijdens de parlementaire voorbereiding werd uitvoerig gedebatteerd over de motivering. De heer Delpérée stelde dat iedereen het ermee eens lijkt dat de motivering moet bestaan uit de formulering van de voornaamste redenen die tot de beslissing hebben geleid. Hij veronderstelde dat die motivering impliciet zal antwoorden op de voornaamste argumenten in de conclusies van de advocaten, en
stelde dat het niet de bedoeling is de jury en het Hof ertoe te verplichten te antwoorden op alle punten in de conclusies, die soms zo lang zijn door het gebruik van
de techniek “knippen en plakken” 122 .
De Minister van Justitie onderstreepte dat in het kader van de motivering van de
schuld geen “dissenting opinions” dienen te worden verwoord 123 .
De heer Vandenberghe merkte op dat niet duidelijk is wat wordt bedoeld met het
woord “conclusies”. “Indien het gaat om schriftelijke argumenten die door de raadslieden zijn neergelegd in verband met procedureproblemen, dus om stukken waartoe
de jury geen toegang heeft omdat de assisenprocedure mondeling verloopt, dan is de
vrijstelling van motivering in verband met “conclusies” begrijpelijk in het licht van de
“bijzondere kenmerken” van de assisenprocedure. Indien met het woord “Concl usies” daarentegen de mondelinge argumenten van de raadslieden over de schuldvraag
worden bedoeld, dan is dat veel minder het geval” 124 . De heer Van Parys onderstreepte dat er buiten het formuleren van de voornaamste concrete redenen geen
verplichting bestaat tot beantwoording van conclusies 125 .
Als synthese zou kunnen gesteld worden dat de motivering van de schuld of onschuld
een positieve motivering is waarbij niet moet geantwoord worden op schriftelijke conclusies, maar waarbij wel geantwoord wordt op de voornaamste argumenten van de partijen en de eigen voornaamste concrete redenen worden weergegeven. Gelet op het
mondeling karakter van de procedure ligt het voor de hand dat de partijen hun belangrijkste argumenten beklemtonen tijdens het mondeling debat en een verwijzing naar
geschreven conclusies de jury niet tot antwoord verplicht.
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 Beslissing over een hoofdfeit met gewone meerderheid 7 tegen 5
(art. 151 WHA – art 335 Sv: herneemt inhoud van art. 351 Sv)
Indien de beschuldigde slechts bij eenvoudige meerderheid aan het hoofdfeit schuldig wordt verklaard, spreekt het Hof zich uit.
De beschuldigde wordt vrijgesproken indien de meerderheid van het Hof het standpunt van de meerderheid van de jury niet volgt.

7.

Kennelijke vergissing van de jury (art. 153 WHA – art. 336 Sv:
wijzigt vroeger art. 350 en 352 Sv)

Indien het Hof naar aanleiding van het opstellen van de motivering, eenparig overtuigd is dat de gezworenen zich kennelijk hebben vergist betreffende de voornaamste redenen, inzonderheid wat betreft het bewijs, de inhoud van juridische begri ppen of de toepassing van rechtsregels, die hebben geleid tot de beslissing, verklaart
het Hof, bij een met redenen omkleed arrest, dat de zaak wordt uitgesteld en het
verwijst ze naar een nieuwe zitting, om te worden onderworpen aan een nieuwe jury
en aan een nieuw Hof. Geen van de eerste gezworenen of beroepsrechters mag hiervan deel uitmaken.
Niemand heeft het recht deze maatregel uit te lokken; het Hof kan hem slechts ambtshalve gelasten, naar aanleiding van het opstellen van de motivering inzake de schuldvraag, en alleen in geval de beschuldigde schuldig is bevonden; nooit wanneer hij nietschuldig is verklaard.
Tijdens de parlementaire voorbereiding werd heel wat gedebatteerd over deze bepaling
die telkens eveneens in verband werd gebracht met de motivering. Vroeger verwees
deze bepaling enkel naar een “vergissing in de zaak zelf”. Deze omschrijving was
algemeen en had ongetwijfeld ook betrekking op de grond van de zaak. De vraag werd
gesteld waarom ze diende gewijzigd te worden nu ze niet limitatief was geformuleerd
en toch in de praktijk slechts drie keer werd toegepast 126 . Daartegenover stelde
mevrouw Nyssens dat de omschrijving “in de zaak zelf” het Hof de mogelijkheid bood
zich over de grond van de zaak uit te spreken, en de soevereiniteit van de jury op de
helling plaatste 127.
In een toelichting stelde de Minister dat als de jury zijn beslissing baseert op totaal
verkeerde juridische begrippen, het Hof kan beslissen dat de zaak wordt uitgesteld en
verwezen naar een volgende zitting128 . Hij betoogde dat in het artikel wordt bedoeld dat
de beroepsrechters kunnen stellen dat de jury zich vergist heeft omtrent het bewijs, de
126
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inhoud van juridische begrippen of de toepassing van rechtsregels en voegde hieraan
toe: “Zij treden echter niet in de plaats van de jury met berekking tot de feitelijke
beoordeling”129 . Tijdens de behandeling voor de kamer ondersteunde de Minister de
visie dat het Hof zich alleen zal uitspreken over juridische vergissingen en niet over
vergissingen met betrekking tot de grond van de zaak en stelde dat het alleen gaat over
de hoofdredenen en er dus geen sprake is een proces helemaal over te doen voor
onbelangrijke fouten. Hij beklemtoonde het belang van art 154 van het wetsontwerp te
handhaven, aangezien voor het Hof van Assisen almaar complexere zaken worden
behandeld, en er dus meer gevaar bestaat dat mogelijkerwijs juridische vergissingen
worden begaan door de jury, die overigens in hoogste feitelijke aanleg mag beslissen
volgens innerlijke overtuiging van zijn leden130 . Tijdens de behandeling in de Kamer
werd uiteindelijk ook beslist de kennelijke vergissing zoals voorheen enkel toe te passen
inzake een schuldigverklaring.
Andere parlementsleden wezen tijdens de behandeling in de Senaat op het feit dat het
woord “inzonderheid” tot verwarring leidt en de lijst open stelt zodat ook andere
elementen als concrete elementen kunnen worden beschouwd, waarbij verwezen werd
naar zowel feitelijke elementen als rechtselementen.
Uit het parlementair debat blijken bijgevolg tegengestelde meningen met betrekking tot
de draagwijdte van de kennelijke vergissing van de jury. De verwijzing naar het begrip
“bewijs” in de wetsbepaling onderstreept de moeilijkheid om een “vergissing” te
herleiden tot een louter juridische benadering, en dit volgt des te meer uit het antwoord
van de Minister op een voorstel om de vermelding “het bewijs” weg te laten, waarbij hij
stelde dat die wijziging tot gevolg zou hebben dat het voor de feiten bestaand bewijs –
en dus het dossier zelf – alsook de juridische motivering dan zou worden losgekoppeld
van de eruit voortvloeiende beslissing131.
Nu tijdens de parlementaire voorbereiding de mogelijkheid om een vergissing vast te
stellen opnieuw herleid werd tot de schuldig verklaring 132 , en nooit betrekking kan
hebben op de niet-schuldigverklaring, kan men de vraag stellen waarom niet terug
gekeerd werd naar de oude formulering die de vergissing in de zaak zelf viseerde. De
parlementaire voorbereiding lijkt immers geen werkelijk uitsluitsel te geven over de
bedoeling van de wetgever en onderstreept eerder het bestaan van meerdere
uiteenlopende meningen over een tekst die vatbaar is voor uiteenlopende en zelfs
tegenstrijdige interpretaties.
Wat de vrijspraak betreft werd door een parlementslid gesteld dat wanneer de jury
beslist de beschuldigde vrij te spreken, dit niet inhoudt dat de jury betwist dat die daad
werd gesteld, maar alleen dat de beschuldigde terzake niet schuldig moet worden
129
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verklaard. “Aldus verpersoonlijkt de jury louter de geestesgesteldheid van de
samenleving op een welbepaald moment”133 .
Deze wetsbepaling – die ook nauw verbonden is met de mogelijkheden tot
cassatievoorziening – is dus ongetwijfeld vatbaar voor wetsevaluatie.

8.

De uitspraak m.b.t. de schuld
 Werkwijze (art. 154 WHA – art. 337 Sv: wijzigt vroeger art. 357 en
358 Sv)

Het Hof en de gezworenen komen daarna in de zittingszaal terug en nemen opnieuw
hun plaats in.
De voorzitter doet de beschuldigde binnenkomen, opent de enveloppe met de verklaring van de jury, die gevoegd wordt aan het dossier, en leest in zijn aanwezigheid
het arrest voor. Het arrest bevat de verklaring van de jury en maakt in voorkomend
geval melding van de toepassing van artikel 335 (de procedure ingeval van een 7/5
meerderheid bij antwoord van de jury op een hoofdvraag) en van de motivering.
Behoudens in geval van vrijspraak en toepassing van artikel 336 (manifeste vergissing
inzake de schuldigverklaring), dient de voorziening in cassatie tegen dit arrest te worden ingesteld samen met de voorziening in cassatie tegen het eindarrest, bedoeld in artikel 359.
Dit zou er kunnen op wijzen dat de wetgever geoordeeld heeft dat er een cassatieberoep
mogelijk is ingeval de zaak naar een volgende zitting wordt verwezen omdat het Hof
ervan overtuigd is dat de jury zich kennelijk heeft vergist in een schuldigverklaring. De
wetgever omschrijft zoals gezegd die kennelijke vergissing niet zoals vroeger als een
vergissing in de zaak zelf – wat een verwijzing is naar de grond van de zaak – maar
verwijst naar het bewijs, de inhoud van juridische begrippen of de toepassing van
rechtsregels, die hebben geleid tot de beslissing.
Uit de tussenkomst van de Minister tijdens de parlementaire voorbereiding blijkt dat
deze ervan uitgaat dat voorziening in cassatie mogelijk is. Hij preciseerde dat ingeval
het Hof van Cassatie de beslissing om de zaak naar een ander Hof van Assisen te ve rwijzen verbreekt, een en ander zou neerkomen op een terugkeer naar de toestand die
vóór die beslissing bestond, te weten dat “het Hof nadien zijn werkzaamheden normaal
zou voortzetten 134”. Deze visie is echter strijdig met fundamentele beginselen en met de
rechten van verdediging vermits het niet aanvaardbaar is dat dezelfde rechters opnieuw
uitspraak zouden kunnen doen in dezelfde zaak.
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Bij verbreking zou de zaak naar een ander Hof van Assisen moeten verwezen worden
en moeten overgedaan worden, wat dan weer de vraag opent naar de geldigheid van het
verdict van de jury over de schuld. Het resultaat zou dus hetzelfde kunnen zijn als dat
van het arrest dat de kennelijke vergissing vaststelt. In het belang van de rechtszeke rheid lijkt het aangewezen expliciet in het wetboek van strafvordering op te nemen dat
geen cassatievoorziening mogelijk is tegen dergelijk arrest dat de kennelijke vergissing
vaststelt.
Het instellen van een cassatievoorziening en een verbreking met verwijzing zou inde rdaad tot een onvoorstelbaar kluwen van moeilijkheden kunnen leiden naargelang de
verklaring van de jury eveneens zou kunnen verbroken worden, wat gelet op de opheffing van het bestaande art. 350 Sv niet uitgesloten lijkt.
Het valt bovendien af te wachten of het Hof van Cassatie dergelijk arrest dat een kennelijke vergissing vaststelt en een zaak naar een nieuwe zitting verwijst, zou beschouwen
als een louter voorbereidend arrest cfr. art. 416 eerste lid Sv.
Ook deze bepaling komt in aanmerking voor wetsevaluatie.
 Niet-schuldig verklaring en gevolg (art. 155, 156 WHA – art. 338
en 339 Sv – herneemt vroeger art. 358 eerste lid en 360 Sv)
Wanneer de beschuldigde niet-schuldig verklaard wordt, spreekt de voorzitter hem vrij
van de beschuldiging en beveelt dat hij in vrijheid zal worden gesteld, indien hij niet om
een andere reden wordt gevangen gehouden (art. 338 Sv).
De beschuldigde die door een Hof van Assisen (definitief 135 ) is vrijgesproken kan niet
meer worden vervolgd wegens dezelfde feiten, ongeacht de juridische omschrijving
daarvan (art. 339 Sv).
 Vervolging wegens een nieuw feit (art. 157 Sv – art. 340 Sv: wijzigt
vroeger art. 361)
Wanneer in de loop van de debatten een ander feit aan de beschuldigde wordt ten
laste gelegd, hetzij op grond van stukken, hetzij op grond van verklaringen van
getuigen, geeft de voorzitter, na hem te hebben vrijgesproken van de beschuldiging, het
bevel dat hij wegens het nieuwe feit zal worden vervolgd; dientengevolge verwijst hij
hem naar de bevoegde procureur des Konings.
Deze bepaling wordt alleen toegepast ingeval het openbaar ministerie, vóór het sluiten
van de debatten, voorbehoud heeft gemaakt met het oog op vervolging.
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Zie verder de mogelijkheden tot voorziening in cassatie!
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De wetgever heeft de ouderwetse en voorbijgestreefde procedure – waarbij de voorzitter
betrokkene verwees onder bevel tot verschijning of tot medebrenging, en zo nodig
onder bevel tot aanhouding naar de onderzoeksrechter van het arrondissement waar het
Hof zitting houdt – opgeheven.

9.

De straftoemeting
 Voorafgaande opmerking

Art. 158 WHA voegt in Afdeling 2 van Hoofdstuk VI, Titel II, Boek II een Onderafdeling 8 met als opschrift “De straftoemeting”, die de artikelen 341 tot 346 omvat.
 Het debat over de straftoemeting (art. 159 WHA – art. 341 Sv:
wijzigt vroeger art. 362 Sv)
Wanneer de beschuldigde schuldig verklaard is, vordert de procureur-generaal de
toepassing van de wet.
De voorzitter verleent het woord aan de beschuldigde en zijn raadsman.
De beschuldigde en zijn raadsman mogen niet meer pleiten over de schuld.
De burgerlijke partij kan vorderen dat de te verbeuren zaken, die aan haar toebehoren,
aan haar worden teruggegeven.
Vroeger werd geen gewag meer gemaakt van de burgerlijke partij in de fase van de
straftoemeting. De burgerlijke partij mag inderdaad niet pleiten over de strafmaat, maar
de wetgever heeft er terecht aan gedacht dat deze partij recht heeft teruggave te eisen
van inbeslaggenomen zaken.
Vroeger voorzag art. 362 Sv dat de beschuldigde mocht pleiten dat het feit niet door de
wet verboden is of volgens de wet geen misdrijf is, of nog dat het niet de straf verdient
waarvan de procureur-generaal de toepassing heeft gevorderd. Uiteraard doet de
weglating van deze passus niets af aan het feit dat de verdediging dit kan pleiten. Er kan
ten andere naar de bepaling inzake ontslag van rechtsvervolging verwezen worden die
hierna volgt.
 Ontslag van rechtsvervolging (art. 160 WHA – art. 342 Sv:
herneemt vroeger art. 363 Sv)
Het Hof ontslaat de beschuldigde van rechtsvervolging, indien het feit waaraan hij
schuldig is verklaard, niet strafbaar is of indien de strafvordering uit hoofde van dit feit
vervallen is.
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 Beraadslaging over de straftoemeting en redengeving (art. 161,
162 WHA – art. 343, 344 Sv: hernemen vroeger art. 364 en 364bis
Sv136 )
Indien dit feit strafbaar is, zelfs wanneer het niet meer behoort tot de bevoegdheid
van het Hof van Assisen, doet de voorzitter de beschuldigde verwijderen uit de
zittingszaal en het Hof begeeft zich met de gezworenen naar de
beraadslagingskamer. Het aldus samengestelde College, door de voorzitter van het
Hof voorgezeten, beraadslaagt over de straf die overeenkomstig de strafwet moet
worden uitgesproken en over haar motivering.
De beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.
De voorzitter doet hoofdelijke omvraag; eerst brengen de gezworenen hun mening uit,
te beginnen met de jongste, vervolgens de magistraten-assessoren, te beginnen met de
jongstbenoemde, en tenslotte de voorzitter.
Indien verschillende meningen zijn uitgedrukt, wordt opnieuw gestemd.
Blijven na deze tweede stemming meer dan twee meningen bestaan zonder dat een
ervan de volstrekte meerderheid heeft behaald, dan zijn het Hof of de gezworenen, die
zich het minst gunstig ten aanzien van de beschuldigde hebben uitgesproken, verplicht
zich met een van de andere meningen te verenigen.
Blijven nadien nog meer dan twee meningen bestaan zonder dat een ervan de volstrekte
meerderheid heeft behaald, dan wordt de vorige regel opnieuw toegepast, totdat een van
de meningen de volstrekte meerderheid heeft behaald.
Op voorstel van de voorzitter wordt bij volstrekte meerderheid vervolgens beslist over
de formulering van de redenen die geleid hebben tot de bepaling van de opgelegde straf
(art.343 Sv).
Ieder veroordelend arrest maakt melding van de redenen die geleid hebben tot de
bepaling van de opgelegde straf (art. 344 Sv).
Het arrest vermeldt de aanwijzing van de toegepaste strafwet (art. 344 Sv).
De wet van 17 maart 2013 137 vult artikel 344 Sv aan met een lid, luidende: “In voorkomend geval vermeldt het veroordelend arrest of de veroordeelde zich bevindt in de bij
artikel 25,§2, d) of e) of artikel 26 §2, d) of e) van de wet van 17 mei 2006 betreffende
de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en aan het slachto ffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, bepaalde voo rwaarden.”.
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Art. 192 WHA heft artikel 364bis Sv op.
Wet tot wijziging van artikel 344 van het Wetboek van strafvordering (B.S. 19.03.2013), inwerkingtreding 17
maart 2013.
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De regering is van oordeel dat strenger dan voorheen moet worden opgetreden wanneer
iemand, die na een eerste correctionele veroordeling van meer dan 3 jaar voor bepaalde
feiten die een ernstige aantasting van de fysieke integriteit betekenen, en die, voordat
tien jaar zijn verlopen sinds hij zijn straf heeft ondergaan of sinds zijn straf verjaard is;
feiten pleegt die een misdaad betreffen die gestraft wordt met een vrijheidsstraf van de rtig jaar of met een levenslange vrijheidsstraf 138 .
De Hoven van Assisen moeten dus verplicht nagaan of de voorwaarden van deze artikelen van de voornoemde wet van 17 mei 2006 van toepassing zijn 139.
Die voorwaarden, die betrekking hebben op de voorwaardelijke invrijheidstelling (artikel 25 wet 17 mei 2006) en op de voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering (artikel 26 wet 17 mei 2006)
luiden thans:
Artikel 25§1.De voorwaardelijke invrijheidstelling wordt toegekend aan elke veroo rdeelde tot één of meerdere vrijheidsstraffen waarvan het uitvoerbaar gedeelte drie jaar
of minder bedraagt, voorzover de veroordeelde één derde van deze straffen heeft onde rgaan en indien hij voldoet aan de in artikel 28,§1, bedoelde voorwaarden.
§2. De voorwaardelijke invrijheidstelling wordt toegekend aan elke veroordeelde tot
één of meer vrijheidsstraffen waarvan het uitvoerbaar gedeelte meer dan drie jaar bedraagt voor zover de veroordeelde:
a)hetzij één derde van deze straffen heeft ondergaan;
b)hetzij, indien in het vonnis of in het arrest van veroordeling is vastgesteld dat de
veroordeelde zich in staat van herhaling bevond, twee derden van die straffen heeft
ondergaan, zonder dat de duur van de reeds ondergane straffen meer dan veertien
jaar bedraagt;
c) hetzij, in geval van veroordeling tot een vrijheidsstraf van dertig jaar of tot een
levenslange vrijheidsstraf, vijftien jaar van deze vrijheidsstraf heeft ondergaan;
d) hetzij, in geval van veroordeling tot een vrijheidsstraf van dertig jaar of tot een
levenslange vrijheidsstraf, en indien uit de motivering van het arrest blijkt dat hij
voordien veroordeeld was tot en effectieve correctionele gevangenisstraf van mi nstens drie jaar wegens de in de
-artikelen 102, 103, tweede lid, 106, 107, 108, 136bis tot 136septies, 137, 138,
140, 141, 146, 147, 278, tweede lid, 279, 279bis, 280, 3° tot 8°, 323, 324, 324ter,
327, eerste lid, 330bis, 331bis, 337, 347bis, §§2 tot 4, 348,349, tweede lid, 352,
372, 373, 375, 376, 377, 377bis, 379, 380, 381, 383bis, §§1 en 3, 385, tweede lid,
386, tweede lid, 393 tot 397, 399, tweede lid, 400 tot 405, 405 bis, 3° tot 11°;
405ter, 405 quater, 406, eerste lid, 407 tot 410ter, 417 ter, 417quater, 423, 425,
427 tot 430, 433, 433ter tot 433 duodecies, 435 tot 438bis, 442quater, §§2 en 3,
454 tot 456, 470, 471, zevende zinsdeel van de opsomming, 472 tot 475,
477sexies, §2, 488bis, §2,1°, en §3, 518, 531, 532 en 532bis van het Strafwetboek;
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-artikelen 77bis tot 77quinquies van de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen;
-artikel 4 van de wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij op
zee;
-artikel 30 van de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16
november 1919, betreffende de regeling der luchtvaart;
-artikel 34 van de wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en
Strafwetboek voor de koopvaardij en de zeevisserij;
-artikel 7, tweede lid, van de wet van 12 maart 1858 betreffende de misdaden en de
wanbedrijven die afbreuk doen aan de internationale betrekkingen,
bedoelde feiten en dat er minder dan tien jaar zijn verlopen tussen het ogenblik
waarop hij zijn straf heeft uitgezeten of het ogenblik waarop zijn straf is verjaard
en de feiten die aanleiding hebben gegeven tot zijn veroordeling tot een
vrijheidsstraf van dertig jaar of een levenslange vrijheidsstraf, negentien jaar van
deze straf heeft ondergaan;
e) hetzij, in geval van veroordeling tot een vrijheidsstraf van dertig jaar of tot een
levenslange vrijheidsstraf, en indien uit de motivering van het arrest blijkt dat hij
voordien veroordeeld was tot een criminele straf, drieëntwintig jaar van deze straf
heeft ondergaan,
en indien hij voldoet aan de in de artikelen 47,§1, en 48 bedoelde voorwaarden.
Artikel 26§1.De voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het
grondgebied wordt toegekend aan elke veroordeelde tot één of meerdere vrijheidsstraffen waarvan het uitvoerbaar gedeelte drie jaar of minder bedraagt, voorzover de veroo rdeelde één derde van deze straffen heeft ondergaan en indien hij voldoet aan de in artikel 28,§2, bedoelde voorwaarden.
§2. De voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied
wordt toegekend aan elke veroordeelde tot één of meer vrijheidsstraffen waarvan het
uitvoerbaar gedeelte meer dan drie jaar bedraagt voor zover de veroordeelde:
a)hetzij één derde van deze straffen heeft ondergaan;
b)hetzij, indien in het vonnis of in het arrest van veroordeling is vastgesteld dat de
veroordeelde zich in staat van herhaling bevond, twee derden van die straffen heeft
ondergaan, zonder dat de duur van de reeds ondergane straffen meer dan veertien
jaar bedraagt;
c) hetzij, in geval van veroordeling tot een vrijheidsstraf van dertig jaar of tot een
levenslange vrijheidsstraf, vijftien jaar van deze vrijheidsstraf heeft ondergaan;
d) hetzij, in geval van veroordeling tot een vrijheidsstraf van dertig jaar of tot een
levenslange vrijheidsstraf, en indien uit de motivering van het arrest blijkt dat hij
voordien veroordeeld was tot en effectieve correctionele gevangenisstraf van minstens drie jaar wegens de in de
-artikelen 102, 103, tweede lid, 106, 107, 108, 136bis tot 136septies, 137, 138,
140, 141, 146, 147, 278, tweede lid, 279, 279bis, 280, 3° tot 8°, 323, 3 24, 324ter,
327, eerste lid, 330bis, 331bis, 337, 347bis, §§2 tot 4, 348, 349, tweede lid, 352,
372, 373, 375, 376, 377, 377bis, 379, 380, 381, 383bis, §§1 en 3, 385, tweede lid,
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386, tweede lid, 393 tot 397, 399, tweede lid, 400 tot 405, 405bis, 3° tot 11 °;
405ter, 405quater, 406, eerste lid, 407 tot 410ter, 417ter, 417quater, 423, 425, 427
tot 430, 433, 433ter tot 433 duodecies, 435 tot 438bis, 442quater, §§2 en 3, 454 tot
456, 470, 471, zevende zinsdeel van de opsomming, 472 tot 475, 477sexies, §2,
488bis, §2,1°, en §3, 518, 531, 532 en 532bis van het Strafwetboek;
-artikelen 77bis tot 77quinquies van de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen;
-artikel 4 van de wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij op
zee;
-artikel 30 van de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16
november 1919, betreffende de regeling der luchtvaart;
-artikel 34 van de wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en
Strafwetboek voor de koopvaardij en de zeevisserij;
-artikel 7, tweede lid, van de wet van 12 maart 1858 betreffende de misdaden en de
wanbedrijven die afbreuk doen aan de internationale betrekkingen,
bedoelde feiten en dat er minder dan tien jaar zijn verlopen tussen het ogenblik
waarop hij zijn straf heeft uitgezeten of het ogenblik waarop zijn straf is verjaard
en de feiten die aanleiding hebben gegeven tot zijn veroordeling tot een
vrijheidsstraf van dertig jaar of een levenslange vrijheidsstraf, negentien jaar van
deze straf heeft ondergaan;
e) hetzij, in geval van veroordeling tot een vrijheidsstraf van dertig jaar of tot een
levenslange vrijheidsstraf, en indien uit de motivering van het arrest blijkt dat hij
voordien veroordeeld was tot een criminele straf, drieëntwintig jaar van deze straf
heeft ondergaan,
en indien hij voldoet aan de in de artikelen 47,§2 bedoelde voorwaarden.
 Veroordeling tot de kosten (art. 163 WHA – art 345 Sv: herneemt
vroeger art. 365 Sv)
De beschuldigde die veroordeeld wordt, wordt verwezen in de kosten jegens de Staat.
 Uitspraak van het arrest van het Hof van Assisen (art. 164 WHA
– art. 346 Sv: herneemt vroeger art. 366 Sv)
Het Hof en de gezworenen keren vervolgens naar de zittingszaal terug en nemen
opnieuw hun plaats in. De voorzitter doet de beschuldigde binnenkomen en leest het
arrest voor; hij wijst ook de tekst aan van de wet waarop de veroordeling gegrond is.
Na uitspraak van het arrest kan de voorzitter naar gelang van de omstandigheden de
beschuldigde aansporen tot moed, tot gelatenheid of tot verbetering van zijn gedrag. Hij
deelt hem mee dat hij zich in cassatie kan voorzien en binnen welke termijn.
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10. De burgerlijke belangen
 Voorafgaande opmerking
Art. 165 WHA voegt in Boek II, Titel II, Hoofdstuk VI een Afdeling 3 met als opschrift
“De burgerlijke belangen”
 Termijn binnen dewelke de burgerlijke eis moet worden
ingesteld (art. 166 WHA – art. 347 Sv)
De eisen tot schadevergoeding ingesteld hetzij door de beschuldigde tegen de
burgerlijke partij, hetzij door de burgerlijke partij tegen de beschuldigde of tegen de
veroordeelde, worden voor het Hof van Assisen gebracht.
De burgerlijke partij is gehouden haar eis tot schadevergoeding in te stellen vóór het
vonnis; later is die niet-ontvankelijk.
Deze regel betekent een afwijking t.a.v. het principe van art. 4 VTSV dat bepaalt dat de
rechter bij wie de strafvordering aanhangig is gemaakt, ambtshalve de burgerlijke
belangen aanhoudt, zelfs bij ontstentenis van burgerlijke-partijstelling, wanneer de zaak
wat die belangen betreft niet in staat van wijzen is. Het Hof van Assisen is immers geen
permanent rechtscollege en wordt samengesteld per zaak, zodat de burgerlijke
vordering voor dat welbepaald Hof tijdig – dus vóór het vonnis – moet ingesteld worden
op straffe van niet ontvankelijkheid. De regel vervat in art. 4 VTSV is om die reden niet
compatibel met de assisenprocedure.
 Geen deelname van de jury aan de veroordeling inzake
schadevergoeding en teruggave (art. 167; 168 WHA – art. 348; 349
Sv: herneemt vroeger art. 367 Sv)
In geval van ontslag van rechtsvervolging zowel als in geval van veroordeling, doet het
Hof, zonder de jury, uitspraak over de schadevergoeding of de teruggaven waarop de
burgerlijke partij aanspraak maakt.
Deze stelt haar eis. De beschuldigde en zijn raadsman mogen slechts pleiten dat het feit
geen grond oplevert tot schadevergoeding aan de burgerlijke partij of dat deze de haar
verschuldigde schadevergoeding te hoog stelt.
Het Hof neemt kennis van de stukken en hoort de partijen (art. 348 Sv).
Het Hof neemt de zaak in beraad en beslist volgens art. 349 Sv.
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 Veroordeling tot de kosten en tot de vergoeding bedoeld in art.
1022 Ger. W. (art. 169; 170 – art. 350; 351 Sv: hernemen vroeger
art. 369 en 369bis Sv)
Het Hof veroordeelt de beschuldigde die in het ongelijk wordt gesteld, in de kosten
jegens de burgerlijke partij; het kan de burgerlijke partij die in het ongelijk wordt
gesteld, veroordelen in de kosten jegens de Staat en jegens de beschuldigde of in een
gedeelte ervan (art. 350 Sv).
Het Hof veroordeelt de beschuldigde die in het ongelijk wordt gesteld ten aanzien van
de burgerlijke partij tot het betalen van de vergoeding bedoeld in artikel 1022 van het
Gerechtelijk Wetboek140 (art. 351 Sv).
 Teruggave van inbeslaggenomen voorwerpen (art. 171 WHA –
art. 352 Sv: herneemt vroeger art. 370 Sv)
Het Hof beveelt dat de in beslag genomen voorwerpen aan de eigenaar worden teruggegeven.
In geval van veroordeling evenwel geschiedt die teruggave slechts indien de eigenaar
bewijst dat de veroordeelde de termijn heeft laten verstrijken zonder zich in cassatie te
voorzien of, heeft hij zich wel voorzien, dat de zaak definitief afgedaan is.

11. Algemene bepalingen inzake het arrest en het proces-verbaal van de
terechtzitting
 Voorafgaande opmerking
Art. 172 WHA voegt in Boek II, Titel II, Hoofdstuk VI een Afdeling 4 met als opschrift
“Algemene bepalingen” die de artikelen 353 en 354 omvat. Deze bepalingen hebben
enkel betrekking op de opstelling van het arrest en het proces-verbaal van de terechtzitting, en de taak van de griffier.
 Het arrest (art. 173 WHA – art. 353 Sv: wijzigt vroeger art. 371 Sv)
 Opdracht van de voorzitter en de griffier
De arresten worden geschreven door de voorzitter, bijgestaan door de griffier, en door
hen ondertekend (art. 353 Sv).
De griffier staat het Hof bij in de verschillende fasen van de procedure (art. 353 Sv).
140

De rechtsplegingsvergoeding die een forfaitaire tegemoetkoming is in de kosten en erelonen van de in het g elijk gestelde partij. Art. 198 WHA heft art. 369bis Sv op.
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Vroeger bepaalde art. 371 Sv dat de arresten door de griffier worden geschreven en getekend door de voorzitter. Deze bepaling diende terecht gewijzigd te worden vermits de
inhoud van de arresten uiteraard bepaald wordt door de rechter.
 Verhindering (art. 173 WHA – art. 353 Sv: herneemt
vroeger art. 371 Sv)
Indien de voorzitter verhinderd is te tekenen, ondertekenen de oudst benoemde rechter
en de griffier het arrest.
Het is duidelijk dat deze regeling niet geheel sluitend is wanneer niet alleen de voorzi tter verhinderd is, maar bovendien een assessor. Rechtsvergelijkend kan naar art. 195bis
Sv worden verwezen dat in correctionele zaken bepaalt dat indien een of meer rechters
zich in de onmogelijkheid bevinden om te tekenen, de anderen alleen tekenen onder
vermelding van die onmogelijkheid. Er kan eveneens verwezen worden naar art. 2 van
het Gerechtelijk Wetboek dat de regels van dat Wetboek van toepassing maakt op alle
rechtsplegingen, behoudens wanneer deze geregeld worden door niet uitdrukkelijk o pgeheven wetsbepalingen of door rechtsbeginselen, waarvan de toepassing hiermee niet
verenigbaar is. Art. 785 bepaalt dat indien de voorzitter of een van de rechters in de
onmogelijkheid verkeert om het vonnis te ondertekenen, de griffier daarvan melding
maakt onderaan op de akte en de beslissing geldig is met de handtekeningen van de
overige rechters die ze hebben uitgesproken.
Art. 786 Ger.W bepaalt dat indien alle rechters of een alleensprekend rechter in de onmogelijkheid verkeert om de uitgesproken beslissing te ondertekenen, de griffier die
onmogelijkheid vermeldt onderaan op de akte, en alles doet bevestigen door de voorzitter van de rechtbank of het Hof. Het geval waarbij de drie professionele rechters die het
Hof van Assisen vormen in de onmogelijkheid zouden verkeren te ondertekenen lijkt
echter zeer onwaarschijnlijk.
Art. 785, tweede lid Ger. W. bepaalt verder dat indien de akte niet kan worden ondertekend door de griffier die daaraan heeft meegewerkt, het voldoende is dat de voorzitter
(of de rechter die hem vervangt), de akte ondertekent en de onmogelijkheid vaststelt.
Voor het Hof van Assisen zou die taak bijgevolg aan de voorzitter toekomen. Deze regeling uitgewerkt in het Gerechtelijk Wetboek is niet in strijd met de strafrechtspleging
vermits de wetgever geen verdere regeling uitwerkte. Bovendien ligt ze in het verlengde
van art. 195bis Sv.
 Het procesverbaal van de terechtzitting (art. 174 WHA – art. 354
Sv: herneemt en wijzigt vroeger art. 372 Sv)
De griffier maakt een proces-verbaal van de terechtzitting op, ten einde vast te stellen
dat de voorgeschreven vormen in acht genomen zijn.
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In het proces-verbaal wordt geen melding gemaakt van de antwoorden der
beschuldigden of van de inhoud der getuigenissen; onder voorbehoud van de toepassing
van artikel 300 Sv.
Dat laatste artikel bepaalt immers dat de voorzitter de griffier aantekening doet houden
van de toevoegingen, veranderingen of verschillen die in het getuigenis mochten
voorkomen ten opzichte van de vorige verklaringen van de getuige, en dat de
procureur-generaal kan vorderen en de burgerlijke partij of de beschuldigde
kunnen verzoeken dat de voorzitter aantekening doet houden van die
veranderingen, toevoegingen en verschillen
Het proces-verbaal wordt ondertekend door de voorzitter en door de griffier.
Art. 372 Sv voorzag vroeger dat de griffier wordt gestraft met een geldboete van 500
euro indien het proces-verbaal ontbreekt. Deze bepaling werd weggelaten.

12. De rechtsmiddelen
 Inhoudelijke opmerking
Art. 175 WHA voegt in Boek II, Titel II, een Hoofdstuk VII in met als opschrift “De
rechtsmiddelen” dat de artikelen 355 tot 359 omvat.
Art. 176 WHA voegt in Boek II, Titel II, Hoofdstuk VII een Afdeling 1 in met als opschrift “Algemene bepaling”
 Voorziening in cassatie en gevolg
o Voorziening in cassatie en geen hoger beroep (art. 177 WHA –
art. 355 Sv)
De arresten van het Hof van Assisen kunnen – onder voorbehoud van de toepassing van
de procedure van verzet ingeval van arrest bij verstek (zie verder afdeling 2) – slechts
worden bestreden door het rechtsmiddel van cassatie en in de vorm bij de wet bepaald.
Tijdens de parlementaire voorbereiding in de Senaat werd een globaal amendement ingediend141. De opties, die in het wetsvoorstel werden genomen m.b.t. het instellen van
een rechtsmiddel tegen de arresten van het Hof van Assisen, werden behouden.
Er werd geopteerd om geen hoger beroep met volle rechtsmacht te voorzien, enkel
controle door het Hof van Cassatie, die zal worden verruimd ingevolge de motiveringsplicht van het verdict omtrent de schuld.

141

Parl. St., Senaat, 4-924/4;Verslag namens de commissie voor de Justitie uitgebracht door d e heren DELPÉRÉE
en VAN PARYS, p. 105 e.v.

148

Deze optie hangt dus samen met de verruimde motiveringsplicht van de schuld of de
onschuld, doch ook met de mogelijkheid voor het Hof om een zaak te verdagen en voor
te leggen aan een nieuw Hof en een nieuwe jury indien het Hof vaststelt dat er sprake is
van een kennelijke vergissing van de jury, waarbij kan verwezen worden naar art. 336
Sv (art. 153 WHA dat de regeling uitgewerkt in de voormalige art. 350 en 352 Sv
wijzigt).
Tijdens de parlementaire voorbereiding werd erop gewezen dat de Raad van State geen
bezwaar had tegen het feit dat geen beroep mogelijk is tegen arresten van het Hof van
Assisen, en dat het internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten
daardoor niet geschonden wordt 142 . Bij de ratificatie van het aanvullend protocol nr. 7
bij het EVRM had de Raad van State gesuggereerd voorbehoud te maken omdat dit
protocol voorziet in een recht op een dubbele aanleg in de rechtspraak. België volgde
het advies van de Raad van State niet 143 en maakte geen voorbehoud omdat het meende
dat uit de rechtspraak van het EHRM blijkt dat de mogelijkheid van voorziening in
Cassatie beantwoordt aan de vereiste van de dubbele aanleg144 .
In zijn advies onderstreepte de Raad van State dat uit het verslag waarin over de
geviseerde bepaling van het protocol nr. 7 uitleg wordt verstrekt en de interpretatie van
het EHRM in verband met artikel 2 ervan145 blijkt dat het onderzoek van een
schuldigverklaring door een hogere rechtbank ofwel betrekking kan heben op zowel
feitelijke kwesties als op rechtsaangelegenheden, ofwel tot de rechtsvragen kan beperkt
zijn. De Raad van State onderstreepte bijgevolg dat de ontworpen regeling met een
mogelijkheid tot voorziening in Cassatie met betrekking tot rechtsvragen geen enkele
moeilijkheid doet rijzen wat de internationale verbintenissen van België betreft, zowel
die welke België reeds binden als die welke het land in de nabije toekomst zouden
moeten binden146 .
De mogelijkheid tot voorziening in Cassatie tegen een vrijspraak wordt verder
behandeld.
o Termijn en wijze van aantekening (art. 184 WHA – art. 359
Sv)
Art. 183 WHA voegt in Boek II, Titel II, Hoofdstuk VII, een Afdeling 3 in met als opschrift “Voorziening in cassatie” die artikel 359 omvat.
142

Parl. St., Kamer, DOC 52 2127/008, Verslag namens de commissie voor de Justitie uitgebracht door de heer E.
LIBERT en mevrouw E. DE RAMMELAERE, p. 33; DOC 52 2127/002, p. 17.
143
Parl. St. Senaat, zitting 2008-2009, 4-924/4, Verslag namens de commissie voor de Justitie uitgebracht door de
heren DELPÉRÉE en VAN PARYS; p.83: “Artikel 2.1 van het aanvullend protocol nr. 7 bij het EVRM bepaalt
“Eenieder die door een gerecht is veroordeeld wegens een strafbaar feit, heeft het recht zijn schuldigverklaring of
veroordeling opnieuw te doen beoordelen door een hogere gerecht. De uitoefening van dit recht, met inbegrip van
de gronden waarop het kan worden uitgeoefend, wordt bij de wet geregeld” Het federaal parlement heeft h et wetsontwerp houdende instemming met protocol nr. 7 goedgekeurd (stuk Senaat nr. 3-1760). Dat protocol, dat gemengd is, moet echter nog worden goedgekeurd door de gewesten en gemeenschappen.”
144
Parl. St. Senaat, zitting 2008-2009, 4-924/4, Verslag namens de commissie voor de Justitie uitgebracht door de
heren DELPÉRÉE en VAN PARYS; p. 77.
145
EHRM, Krombach t. Frankrijk, 13 februari 2001, punt 96; Parl. St. Senaat., 2005-2006, nr. 3-1760/1, p. 22-28.
146
Advies 47.078/AV van de afdeling Wetgeving van de raad van State, p. 56.
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De veroordeelde heeft vijftien vrije dagen na de dag waarop het arrest in zijn
aanwezigheid is uitgesproken, om ter griffie te verklaren dat hij een eis tot cassatie
instelt.
De procureur-generaal kan binnen dezelfde termijn ter griffie verklaren dat hij zich in
cassatie voorziet tegen het arrest.
De burgerlijke partij beschikt ook over dezelfde termijn; maar zij kan de eis tot
cassatie slechts instellen ten opzichte van de beschikkingen betreffende haar
burgerlijke belangen (art. 359 derde lid Sv).
De regels uit Boek II, TITEL III, Hoofdstuk II zijn van toepassing, waarmee wordt
verwezen naar het Hoofdstuk betreffende “Beroep in Cassatie” (art. 359 vijfde lid Sv).
o Schorsing van tenuitvoerlegging (art. 359 vierde lid Sv)
De tenuitvoerlegging van het arrest van het Hof is geschorst gedurende de termijn
van cassatieberoep van vijftien dagen en, indien er een voorziening in cassatie is
ingesteld, tot de ontvangst van het arrest van het Hof van Cassatie.
o Voorziening gegrond op onwettige straf; ontslag van
rechtsvervolging of vrijspraak (art. 202 WHA: wijziging art.
410 tweede lid Sv)
Art. 410 eerste lid Sv bepaalt dat wanneer de nietigheid hieruit volgt dat het arrest op
de misdaad een andere straf heeft toegepast dan die welke de wet op zodanige misdaad stelt, zowel het openbaar ministerie als de veroordeelde partij de vernietiging van
het arrest kan vorderen.
Dezelfde vordering behoort aan het openbaar ministerie tegen de arresten van:
- vrijspraak (toegevoegd bij art. 202 WHA)
 De vrijgesproken beschuldigde kan geen cassatieberoep instellen bij gebrek aan belang147 . Volgens het bestaande art. 409 Sv heeft het openbaar
ministerie enkel een voorziening in het belang van de wet, zonder nadeel
voor de vrijgesproken partij 148. Door de aanvulling van art. 410 tweede
lid Sv (art. 202 WHA) lijkt het openbaar ministerie echter de mog elijkheid te krijgen om gewoon cassatieberoep in te stellen tegen een
vrijspraak. De aangevulde tekst stelt letterlijk “Dezelfde vordering (tot
vernietiging van het arrest) behoort aan het openbaar ministerie tegen
arresten van vrijspraak en van ontslag van rechtsvervolging, in artikel
342 vermeld. De woorden “indien het ontslag uitgesproken is op grond
van het niet bestaan van een strafwet, die echter wel bestond” werden
opgeheven. Art. 342 heeft echter slechts betrekking op gevallen van ont147

R. DECLERCQ, “Beginselen van Strafrechtspleging”, 2° editie, Kluwer Rechtswetenschappen, 1999, p.742,
nr.1731; Cass., 15 maart 1983, Arr. Cass. 1982-83, 864.
148
Vergelijk met art. 409 Sv, en het de door de WHA gewijzigde artikel 339.

150

-

149

slag van rechtsvervolging, zodat de expliciete toevoeging van “vrijspraak”
in art. 410, tweede lid Sv moeilijk anders kan uitgelegd worden dan als de
bevestiging dat een gewone cassatievoorziening thans – en dit onder
voorbehoud van de verdere rechtspraak van het Hof van Cassatie ter zake
– mogelijk is. Dit zou bijgevolg het geval kunnen zijn indien de motivering van de vrijspraak onwettig is (tegenstrijdigheden; dubbelzinnigheden;
of strijdig met wetsbepalingen bijvoorbeeld inzake bewijs). Er is blijkbaar
sprake van een onderlinge tegenstrijdigheid tussen meerdere wetsbepalingen. De wijziging van art. 410, tweede lid Sv is echter wel coherent
met het verruimde toezicht van het Hof van Cassatie op de motivering van
de beslissing inzake de schuldverklaring, en art. 355 Sv dat de voorziening in Cassatie in het algemeen behandelt.
In het arrest van 8 februari 2012 stelt het Hof van Cassatie: « Sur la fin de
non-recevoir opposée au pourvoi par R. H. et déduite de ce que le mini stère public ne peut, en vertu de l'article 409 du Code d'instruction criminelle, poursuivre l'annulation d'une ordonnance d'acquittement que dans
l'intérêt de la loi et sans préjudicier à la partie acquittée :
L'article 410, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi
du 21 décembre 2009, attribue au ministère public le droit de poursuivre
l'annulation des arrêts d'acquittement de la même manière que l e condamné peut entreprendre l'arrêt prononçant une peine autre que celle a ppliquée par la loi à la nature du crime.
Le recours institué par cette disposition n'est pas exclu en cas d'acquittement résultant du ralliement de la cour d'assises à la position de la minorité du jury. »
van ontslag van rechtsvervolging in artikel 342 vermeld, namelijk de arresten
van ontslag uitgesproken indien het feit waaraan betrokkene schuldig is ve rklaard:
 Niet strafbaar is
 De strafvordering uit hoofde van dit feit vervallen is
 De ontslagen beschuldigde heeft geen rechtsmiddel tegen dit ontslag,
hij zou er ook geen belang bij hebben. Het openbaar ministerie daarentegen heeft een volwaardig cassatieberoep om te laten vaststellen dat
de juridische grond van het ontslag verkeerd is149 . Om die reden verwijst de wetsbepaling naar een ontslag omdat het feit – (op foutieve
wijze) – niet strafbaar wordt geacht, of omdat – (foutief) – wordt gesteld dat de strafvordering zou vervallen zijn. In dergelijke gevallen is
er cassatie met verwijzing, en kan de verwijzingsrechter eventueel een
strafrechtelijke veroordeling uitspreken.
 Vroeger voegde art. 410 tweede lid Sv na ontslag van rechtsvervolging
toe “indien het ontslag uitgesproken is op grond van het niet bestaan
van een strafwet, die echter wel bestond”. Deze zinsnede werd opgeheven nu de inhoud ervan slechts op een van de mogelijkheden wees.

R. DECLERCQ,, o.c. p. 742, nr. 1732.
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o Verbreking van het arrest van het Hof van Assisen met
verwijzing (art. 203 WHA wijzigt verwijzingen in art. 434 Sv)
Indien het arrest vernietigd is omdat het op de misdaad een andere straf heeft toegepast dan die welke de wet op zodanige misdaad stelt, wijst het Hof van Assisen
waarnaar de zaak wordt verwezen, op de reeds door de jury gedane schuldigverklaring,
zijn arrest overeenkomstig artikelen 341 en volgende.
De wetgever behoudt dus de werkwijze die erin bestaat dat indien enkel de straftoemeting onwettig was, enkel het debat inzake de straftoemeting wordt overgedaan
met een andere jury en een ander Hof. Dit is een normale toepassing van de regel dat
het Hof van Cassatie enkel een gedeelte van het arrest vernietigt wanneer de nietigheid
slechts een of enige beschikkingen treft (art. 434, derde lid Sv).
Uit de praktijk is echter gebleken dat deze werkwijze bijna ondoenbaar is omdat de
nieuwe jury geen kennis heeft van de zaak en niet aanwezig was bij het getuigenverhoor
dat bij de eerste behandeling plaats vond. De correcte informatie van de nieuwe jury die
zich enkel over de straftoemeting dient uit te spreken is een bijzonder heikel punt en
kan de rechten van verdediging zowel als de belangen van het openbaar ministerie en de
maatschappij ernstig schaden omdat belangrijke elementen ter staving van de strafmaat
kunnen ontbreken of niet meer op geëigende wijze aan bod kunnen komen.
Deze bepaling is dan ook voor wetsevaluatie vatbaar.
Indien het arrest op een andere grond is vernietigd, worden uiteraard nieuwe debatten gehouden voor het Hof van Assisen waarnaar de zaak verwezen wordt (art. 434
tweede lid Sv), wat betekent dat een volledig nieuwe procedure ten gronde wordt gevoerd.
 Het verzet
o Voorafgaande opmerking
Art. 178 WHA voegt in Boek II, Titel II, Hoofdstuk VII een Afdeling 2 in met als o pschrift “Verzet”, die de artikelen 356 tot 358 omvat 150 .
o Betekening van het verstekarrest (art. 179 eerste lid WHA –
art. 356 eerste lid en 357: herneemt art. 382 Sv)
De arresten van het Hof van Assisen houdende veroordeling bij verstek van de
beschuldigde worden aan deze laatste betekend.
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Opheffingsbepalingen: zie verder art. 202 WHA.
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o Aantekenen van verzet (art. 179 tweede lid en 181 WHA – art.
356 tweede lid en 357 Sv : herneemt art. 382 en 383 Sv)
De bij verstek veroordeelde kan in verzet komen op de wijze bepaald in artikel 187 (art.
356 tweede lid Sv).
Het verzet wordt betekend aan de procureur-generaal en aan de partijen tegen wie het
gericht is (art. 357 Sv).
o Bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling inzake
ontvankelijkheid van het verzet (art. 182 WHA – art. 358 Sv:
wijziging vroeger art. 385 Sv)
De kamer van inbeschuldigingstelling doet uitspraak over de ontvankelijkheid van
het verzet. Indien de eiser in verzet of de advocaat die hem vertegenwoordigt niet
verschijnt, wordt het verzet ongedaan verklaard.
Art. 358 tweede lid Sv bepaalt dat zo het verzet ontvankelijk wordt verklaard, de
veroordeling nietig wordt verklaard en de zaak wordt berecht overeenkomstig de
bepalingen van Hoofdstuk V en VI van de Titel II die betrekking heeft op het Hof van
Assisen.
Uit deze expliciete bepaling volgt dat de rechtspleging wordt hernomen vanaf de
procedure voorafgaand aan de zitting ten gronde. Zoals gezegd voegt art. 46 WHA een
Hoofdstuk V in dat de procedure voorafgaand aan de zitting ten gronde bevat, en art. 66
WHA een Hoofdstuk VI dat de rechtspleging voor het Hof van Assisen behandelt. Eens
het verzet ontvankelijk wordt verklaard doorloopt de procedure op verzet bijgevolg alle
afdelingen die betrekking hebben op de verscheidene fasen van de procedure,
inzonderheid vóór de eigenlijke fase van de terechtzitting ten gronde (preliminaire
zitting; samenstelling van de jury e.a.), en de fase van behandeling ten gronde.

13. De tenuitvoerlegging
 Voorafgaande opmerking
Art. 185 WHA voegt in Boek II, Titel II een Hoofdstuk VIII in met als opschrift “De
tenuitvoerlegging van de beslissing” dat de artikelen 360 tot 363 omvat 151.

151

Art. 180 WHA heft het opschrift “Afdeling II Arrest en tenuitvoerlegging” op na art. 356 Sv.
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 Termijn (art. 186 WHA – art. 360 Sv: herneemt vroeger art. 375 Sv)
De veroordeling wordt ten uitvoer gelegd binnen vierentwintig uren na de in artikel 359
vermelde termijnen (van cassatieberoep), indien er geen voorziening in cassatie is, of, in
geval van voorziening, binnen vierentwintig uren na de ontvangst van het arrest van het
Hof van Cassatie waarbij de eis is verworpen (art. 360 Sv).
 Tenuitvoerlegging op bevel van de procureur-generaal (art. 187
eerste lid WHA – art. 361 eerste lid Sv: herneemt vroeger art. 376
eerste lid Sv)
De veroordeling wordt ten uitvoer gelegd op bevel van de procureur-generaal; hij heeft
het recht te dien einde rechtstreeks de bijstand van de openbare macht te vorderen.
 Verbeurdverklaring (art. 187 tweede lid WHA – art. 361 tweede lid
Sv: herneemt vroeger art. 376 tweede lid Sv)
Wanneer het veroordelend vonnis de bijzondere verbeurdverklaring inhoudt van zaken
of sommen die zich bevinden of in te vorderen zijn buiten het Koninkrijk, maakt het
openbaar ministerie een afschrift van de relevante stukken van het strafdossier over aan
de Minister van Justitie. Hij licht het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de
Verbeurdverklaring daarvan in door toezending van een kopie.
 Schorsing van tenuitvoerlegging wegens andere misdaden of
aangehouden medeplichtigen (art. 188 WHA – art. 362 Sv:
herneemt art. 379 Sv)
Wanneer aan de beschuldigde, tijdens de debatten die het veroordelend arrest zijn
voorafgegaan, andere misdaden dan die waarvan hij beschuldigd was, worden ten
laste gelegd, hetzij op grond van stukken, hetzij op grond van verklaringen van
getuigen, en indien:
-

op deze nieuw aan het licht gekomen misdaden een zwaardere straf staat dan
op de eerste,
of indien de beschuldigde aangehouden medeplichtigen heeft,

beveelt het Hof dat hij wegens deze nieuwe feiten zal worden vervolgd met
inachtneming van de bij het wetboek voorgeschreven vormen.
In beide gevallen schorst de procureur-generaal de tenuitvoerlegging van het arrest
waarbij de eerste veroordeling is uitgesproken, totdat uitspraak is gedaan in het tweede
geding.
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 Neerlegging van de minuten van de arresten (art. 189 WHA – art.
363 Sv: herneemt vroeger art. 380 Sv)
Alle minuten van de arresten, door de Hoven van Assisen gewezen, worden verzameld
en neergelegd op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg in de hoofdplaats
van de provincie.
Dit geldt niet voor de minuten van de arresten, gewezen door het Hof van Assisen van
de provincie of van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad waar het Hof
van beroep zijn zetel heeft; zij blijven op de griffie van dit Hof berusten
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G.

ALGEMENE
BEPALINGEN
BETREFFENDE
AMBTSVERRICHTINGEN EN OPDRACHTEN VAN HET
GENERAAL
a.

DE
PARKET-

Inhoudelijke opmerking

De WHA herneemt een aantal bepalingen van algemene aard die niet rechtstreeks betrekking hebben op de assisenprocedure, doch ingevolge herschikking een ander nummer krijgen.
Art. 190 WHA voegt een titel II bis (in het Boek II van het Wetboek van strafvordering)
luidende “Algemene bepalingen betreffende de ambtsverrichtingen en opdrachten van
het parket-generaal”.

b.

Ambtsverrichtingen en opdrachten van de procureur-generaal
1.

Positief injunctierecht (art. 191 WHA – art. 364 Sv – herneemt vroeger
art. 274 Sv)

De procureur-generaal geeft aan de procureur des Konings ambtshalve of op bevel van
de Minister van Justitie opdracht om de misdrijven waarvan hij kennis draagt, te
vervolgen.

2.

Aangiften en klachten (art. 193 WHA – art. 365 Sv – herneemt en vult
art. 275 Sv aan)

De procureur-generaal ontvangt de aangiften en de klachten die rechtstreeks bij hem
ingediend worden, hetzij door het Hof van beroep, hetzij door een openbaar ambtenaar,
hetzij door een gewoon burger, en hij tekent ze op in een register.
Hij doet ze aan de procureur des Konings toekomen indien het tot diens bevoegdheid
behoort. De wetgever heeft aan deze bepaling toegevoegd dat de procureur-generaal
enkel deze aangiften en klachten doet toekomen aan de procureur des Konings die tot
diens bevoegdheid behoren. In de zaken waarin de procureur-generaal zelf de
strafvordering uitoefent heeft die overmaking inderdaad weinig zin.

3.

De door de procureur-generaal afgevaardigde magistraat (art. 194
WHA – art. 366 Sv)

De procureur-generaal kan, zelfs indien hij tegenwoordig is, zijn ambtsverrichtingen
opdragen aan een door hem afgevaardigde magistraat.
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Deze bepaling geldt voor het Hof van beroep en voor het Hof van Assisen. Ze beperkt
zich niet tot een of andere fase van de procedure.
Deze tekst onderstreept dat de procureur-generaal een magistraat opdraagt de taken van
het openbaar ministerie waar te nemen, maar overeenkomstig en gelet op de bepalingen
van het Gerechtelijk Wetboek inzake delegatie is het mogelijk dat bijvoorbeeld een
magistraat van eerste aanleg met deze opdracht belast wordt. Die delegatie zal dan uiteraard overeenkomstig de bepalingen van art. 326 van het Gerechtelijk Wetboek gegeven worden.

4.

Toezicht over de officieren van gerechtelijke politie (art. 195, 196,
197, 199, 200 WHA – art. 367; 368; 369; 370 en 371 Sv: hernemen
vroeger art. 279; 280; 281; 282; 282bis Sv)
 Toezicht (art. 367 Sv)

De WHA herneemt alle bepalingen inzake het toezicht van de procureur-generaal en de
federale procureur op de officieren van gerechtelijke politie, en al diegenen die uit
hoofde van een ambt door de wet belast zijn met het verrichten van bepaalde daden van
gerechtelijke politie.
Alle officieren van gerechtelijke politie staan onder toezicht van, al naar gelang van het
door de wet gemaakte onderscheid, de procureur-generaal bij het Hof van beroep of de
federale procureur.
Al degenen die, volgens artikel 9 Sv, uit hoofde van een ambt, zelfs van een
bestuursambt, door de wet belast zijn met het verrichten van sommige daden van
gerechtelijke politie, staan, doch alleen in dit verband, onder hetzelfde toezicht.
 Nalatigheid (art. 368 Sv)
De officieren van gerechtelijke politie worden, in geval van nalatigheid, door de
procureur-generaal gewaarschuwd; hij tekent deze waarschuwing op in een daartoe
gehouden register.
 Begrip herhaling en dagvaarding (art. 369 en 370 Sv)
In geval van herhaling klaagt de procureur-generaal hen aan bij het Hof van beroep.
Met machtiging van het Hof van beroep doet de procureur-generaal hen dagvaarden
voor de raadkamer.
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Het Hof van beroep maant hen aan in het vervolg nauwgezetter te zijn en veroordeelt
hen in de kosten zowel van de dagvaarding als van de uitgifte en van de betekening van
het arrest (art. 369 Sv).
Herhaling bestaat wanneer de ambtenaar in enigerlei zaak opnieuw in gebreke wordt
bevonden binnen een jaar te rekenen van de dag van de in het register opgetekende
waarschuwing (art.370 Sv).
 Gevolg aanmaning of nieuwe waarschuwing: inhouding wedde
(art. 371 Sv)
De aanmaning, krachtens artikel 369 door het Hof van beroep gedaan, evenals elke
nieuwe waarschuwing door de procureur-generaal gegeven aan de politieambtenaren
van de lokale politie en de federale politie, die bekleed zijn met de hoedanigheid van
officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings of aan een
boswachter, zelfs na verloop van een jaar te rekenen van de eerste waarschuwing,
hebben het verlies van acht dagen wedde ten gevolge.
Dit artikel herneemt de inhoud van het vroegere art. 282bis Sv doch past de titulatuur
aan van de officieren van gerechtelijke politie. Het vroegere art. 282bis Sv wordt
opgeheven bij art. 80 WHA.

c.

Administratiefrechtelijke wijzigingen (art. 207 en 208 WHA – aanvulling
art. 115 en 116 Gerechtelijk Wetboek)

Art. 115 tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat indien het aantal of de
belangrijkheid van de zaken zulks rechtvaardigt, de eerste voorzitter van het Hof van
beroep, op vordering van de procureur-generaal, de vorming van verscheidene Hoven
van Assisen in een zelfde provincie of in het administratief arrondissement
Brussel-Hoofdstad kan gelasten.
Art. 116 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de Hoven (van Assisen) tegelijkertijd
zitting kunnen houden, hetzij in de hoofdplaats van de provincie of van het
administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, hetzij in de hoofdplaats van andere
gerechtelijke arrondissementen.
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H.

LOUTER VORMELIJKE WIJZIGINGEN


Bepaling tot wijziging van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de
maatschappij tegen abnormalen en gewoontemisdadigers en plegers van
bepaalde seksuele strafbare feiten (art. 233 WHA)

In artikel 10, eerste lid, van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij
tegen abnormalen en gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare
feiten, worden de woorden "artikel 364 van het Wetboek van strafvordering, gewijzigd
bij de wet van 23 augustus 1919" vervangen door de woorden "artikel 343 van het We tboek van strafvordering".


Bepaling tot wijziging van de wet van 21 april 2007 betreffende de inte rnering van personen met een geestesstoornis (art. 234 WHA)

In artikel 13, § 2, van de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen
met een geestesstoornis, wordt het cijfer “364” vervangen door het cijfer “343”.


Terminologie

Voor het overige bevat de WHA wijzigingen die meestal louter te maken hebben met de
terminologie en geen verdere juridische relevantie hebben152 .


Opheffingsbepalingen

De bepalingen van de WHA vervangen gradueel de artikelen van het Wetboek van
strafvordering met dezelfde nummering. Sommige bepalingen WHA heffen daar waar
nodig bestaande wetsartikelen op.
Art. 201 heft de volgende bepalingen op:
1° artikel 372 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 26 juni 2000;

De Franse tekst van artikel 227 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 21 juni 2001, wordt vervangen
als volgt:
« Art. 227. Les infractions sont connexes:
1° soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies;
2° soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais
par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer
les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution, ou pour en assurer l'impunité;
3° soit lorsque le lien qui existe entre deux ou plusieurs infractions est de telle nature qu'il exige, pour une bonne
administration de la justice et sous réserve du respect des droits de la défense, que ces infractions soient soumises
en même temps pour jugement au même tribunal répressif. »
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2° artikel 373 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 5 juli 1939 en gewi jzigd bij de wet van 15 juni 1981;
3° artikel 375 van hetzelfde Wetboek;
4° artikel 376 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 27 december 2006;
5° de artikelen 377 tot 379 van hetzelfde Wetboek;
6° artikel 380 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 10 juli 1967;
7° de artikelen 381 tot 385 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 30 juni
2000;
8° de opschriften “Hoofdstuk V. Verstekprocedure en verzet”, “Afdeling I. De jury” en
“Afdeling II. Wijze waarop de jury gevormd en bijeengeroepen wordt”.
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