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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. P.20.0077.N 

PROCUREUR GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT, 

eiser, 

tegen 

1. J M M K, 

beklaagde, 

met als raadsman mr. Wahib El Hayouni, advocaat bij de balie Gent, 

2. T nv, vertegenwoordigd door de lasthebber ad hoc I V, 

beklaagde, 

3. I. cvba, vertegenwoordigd door de lasthebber ad hoc T M, 

beklaagde, 

4. I nv, vertegenwoordigd door de lasthebber ad hoc M D, 

beklaagde, 

verweerders. 
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent, cor-

rectionele kamer, van 17 december 2019. 

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Bart De Smet heeft geconcludeerd. 

De verweerder 1 heeft op 2 april 2020 een door artikel 1107 Gerechtelijk Wetboek 

bedoelde noot neergelegd. 

II. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling 

Ambtshalve middel 

Geschonden wettelijke bepaling 

- artikel 127, § 2, Wetboek van Strafvordering 

1. Geen enkele bepaling verleent aan het vonnisgerecht de bevoegdheid om 

uitspraak te doen over de wettigheid van een verwijzingsbeslissing van het onder-

zoeksgerecht. 

2. Het komt het vonnisgerecht evenwel toe vast te stellen dat de zaak niet aan-

hangig is gemaakt omdat de verwijzingsbeslissing door een zodanige onregelma-

tigheid is aangetast dat ze als onbestaande moet worden gehouden. 

3. De enkele omstandigheid dat een inverdenkinggestelde niet regelmatig werd 

opgeroepen overeenkomstig artikel 127, § 2, Wetboek van Strafvordering om 

voor het onderzoeksgerecht te worden gehoord over de vordering tot regeling van 

de rechtspleging en de daaruit voortvloeiende miskenning van het recht van ver-

dediging van die inverdenkinggestelde houdt niet altijd en automatisch in dat dit 

verzuim dermate substantieel is dat de verwijzingsbeschikking daardoor voor on-

bestaande moet worden gehouden.  
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4. Het staat in dat geval aan het vonnisgerecht te onderzoeken of dit verzuim 

ertoe heeft geleid dat het recht van verdediging van de inverdenkinggestelde 

daadwerkelijk en onherstelbaar werd miskend zodat de verwijzingsbeschikking 

voor onbestaande moet worden gehouden. Bij die beoordeling dient het vonnisge-

recht meer bepaald na te gaan of het verzuim niet kon worden en werd geremedi-

eerd door de rechten die de inverdenkinggestelde voor het vonnisgerecht kan laten 

gelden. 

5. Het arrest oordeelt op algemene wijze dat de niet-naleving van artikel 127, 

§ 2, Wetboek van Strafvordering doordat aan de verweerder 1 geen kennis is ge-

geven van de dagstelling voor de raadkamer en de daaruit voortvloeiende afwe-

zigheid van tegenspraak en de miskenning van het recht van verdediging tot ge-

volg heeft dat de verwijzingsakte voor onbestaande moet worden gehouden. Het 

laat daarbij evenwel na te onderzoeken of de niet-naleving van artikel 127, § 2, 

Wetboek van Strafvordering het recht van verdediging van de verweerder 1 daad-

werkelijk en onherstelbaar heeft miskend. 

6. In zoverre het arrest oordeelt dat wat de verweerder 1 betreft de verwij-

zingsbeschikking van de raadkamer onbestaande is, het vaststelt dat het hof van 

beroep niet gevat is met de zaak en het de zaak terug ter beschikking stelt van het 

openbaar ministerie om te handelen als naar recht, is de beslissing niet naar recht 

verantwoord. 

7. Het arrest stelt niet vast dat de in artikel 127, § 2, Wetboek van Strafvorde-

ring bepaalde formaliteit niet werd nageleefd wat betreft de verweersters 2 tot en 

met 4 en dat hun recht van verdediging werd miskend. De beslissing dat wat hen 

betreft de verwijzingsbeschikking van de raadkamer onbestaande is, dat het hof 

van beroep niet gevat is met de zaak en dat de zaak terug ter beschikking wordt 

gesteld van het openbaar ministerie om te handelen als naar recht, is evenmin naar 

recht verantwoord. 

Middel 

8. Gelet op de hierna uit te spreken vernietiging, behoeft het middel geen ant-

woord. 
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Omvang van de cassatie 

9. De bovenvermelde vernietiging tast de beslissing over de ontvankelijkheid 

van het hoger beroep van het openbaar ministerie niet aan. 

Ambtshalve onderzoek voor het overige 

10. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 

Dictum 

Het Hof, 

Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre het uitspraak doet over de ont-

vankelijkheid van het hoger beroep van het openbaar ministerie. 

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige. 

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeel-

telijk vernietigde arrest. 

Laat een tiende van de kosten van het cassatieberoep ten laste van de Staat. 

Houdt de beslissing over de overige kosten aan en laat die over aan de rechter op 

verwijzing. 

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen. 

Bepaalt de kosten op 234,55 euro. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samen-

gesteld uit raadsheer Filip Van Volsem, als waarnemend voorzitter, de raadsheren 

Antoine Lievens, Erwin Francis, Ilse Couwenberg en Eric Van Dooren, en op de 

openbare rechtszitting van 7 april 2020 uitgesproken door waarnemend voorzitter 

Filip Van Volsem, in aanwezigheid van advocaat-generaal Bart De Smet, met bij-

stand van griffier Kristel Vanden Bossche. 

 

 


