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Woord vooraf
Het voorliggende boek is gestart als een verslagboek van de studiedag die onder
dezelfde naam ‘Cassatie in strafzaken’ door GhyBo werd georganiseerd. De kwaliteit van de sprekers en hun bijdragen en vooral hun goede onderlinge samenwerking heeft gemaakt dat het boek meer geworden is dan een verslagboek. Terecht
noemt prof. Willy van Eeckhoutte, Stafhouder van de Orde van advocaten bij
het Hof van Cassatie, het een handboek. De verschillende bijdragen dienden zich
spontaan aan als hoofdstukken van een boek met een grotere samenhang dan
enkel het onderwerp. De uitgever heeft dat onmiddellijk ingezien en de tekst doorlopend genummerd, zodat de eenheid van het werk nog meer wordt benadrukt.
In het Nederlandse taalgebied van de Belgische rechtsleer was er een leemte
wat dit onderwerp betreft. Samen met de vaststelling van deze leemte was er
ook de vraag om advocaten bijkomend te scholen, zodat iedere advocaat die in
strafzaken in cassatie optreedt, de noodzakelijke filterfunctie zou kunnen waar
maken. Dat was voor ons genoeg aanleiding om een programma uit te werken en
een studiedag op te zetten. Onze bijzondere dank gaat uit naar Mr. Johan Verbist,
prof. Philip Traest en Mr. Hans Van Bavel voor hun spontane en enthousiaste
inbreng in de opbouw van het programma.
Stafhouder Willy van Eeckhoutte heeft de studiedag niet enkel voorgezeten
en in goede banen geleid, hij heeft met de hem zo kenmerkende humor de studiedag ook geanimeerd.
Procureur-generaal Krings heeft er al op gewezen dat de advocaten die optreden
in cassatie, (door de filterfunctie) indirect betrokken zijn bij de werking van het
Hof zelf.1 Het is duidelijk de bedoeling van de wetgever om de toegang tot de
cassatierechter in strafzaken zo breed mogelijk open te laten door niets te wijzigen aan de regel dat iedere advocaat die dat wenst, voor het Hof van Cassatie in
strafzaken kan optreden. De wetgever wil wel de advocaten responsabiliseren in
hun optreden voor het Hof en daar is op zich niets tegen. In het Parlement is ook
gewezen op de grote complementariteit tussen het werk van het Hof van Cassatie
en de Balie van Cassatie.2 Met procureur-generaal Krings kan dan ook gesteld
worden dat voor alle aspecten van de cassatiefunctie geldt dat het teamwork is.3

	E. Krings, “Waarom een Balie van Cassatie?” in Liber Amicorum Jozef Van Den Heuvel,
Antwerpen, Kluwer, 1999, (61) 68.
2
Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 0913/001, 4.
3
	E. Krings, o.c., 67.
1
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Bij de totstandkoming van dit boek was er alvast echt teamwork van het
Hof van Cassatie (raadsheer Filip Van Volsem), het Parket-Generaal bij het Hof
van Cassatie (em. Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef), de Balie van Cassatie (Stafhouders Willy van Eeckhoutte en Johan Verbist), de magistratuur
(raadsheer Steven Van Overbeke), de Balie (mrs. Tom Decaigny, Jan Ghysels
(Janson-Baugniet), Hans Van Bavel (Stibbe) en Philip Traest (OmegaLaw)) en de
universiteiten (Tom Decaigny (VUBrussel), Jan Ghysels, Philip Traest en Willy
van Eeckhoutte (UGent)). Dit teamwork heeft een evenwichtig geheel opgeleverd.
In een eerste hoofdstuk behandelt mr. Hans Van Bavel (Stibbe) de ontvankelijkheid van de voorziening in cassatie. Daarbij staat hij eerst stil bij de vraag
welke beslissingen met een cassatieberoep kunnen worden bestreden. Vervolgens onderzoekt hij wie het cassatieberoep kan instellen. Om een ontvankelijk
cassatieberoep in te stellen, gelden er natuurlijk ook termijnen. De cassatieprocedure is uit zijn aard wat formalistischer; daarom wordt dit hoofdstuk afgesloten
met de vormvoorwaarden die gelden voor het cassatieberoep.
De bijdrage van Mr. Van Bavel is voor de rechtspracticus een veilige leidraad
om een cassatievoorziening in te stellen. Ze is voor de cassatierechter een goed
beoordelingskader voor de ontvankelijkheid van de voorzieningen.
In het tweede hoofdstuk gaat raadsheer Steven Van Overbeke in op het bijzonder
en technisch leerstuk van de afstand van het cassatieberoep. Dat leerstuk is technisch omdat de afstand niet enkel gebeurt om te berusten in de bestreden beslissing. Hoe tegenstrijdig dat op het eerste gezicht mag lijken, dikwijls is het doel van
de afstand juist om het rechtsmiddel van de cassatie naar de toekomst toe veilig
te stellen. De auteur onderzoekt dan ook de verschillende redenen waarom men
afstand zou kunnen doen. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de mogelijkheid dat ook wie afstand doet, zich kan vergissen. Vervolgens legt de heer Van
Overbeke uit wie afstand kan doen en hoe afstand kan worden gedaan. Daarbij
wordt ingegaan op het voor de advocaten delicate leerstuk van de vereiste van
een (bijzondere) volmacht. Tot slot wordt nagegaan wat de gevolgen zijn van de
afstand van een cassatieberoep.
Stafhouder Johan Verbist en prof. Mr. Philip Traest nemen in het derde hoofdstuk
het formuleren van cassatiemiddelen in strafzaken voor hun rekening. De auteurs
geven een systematisch overzicht van de gronden tot cassatie in vijf groepen. Het
is een omstandige checklist voor advocaten om op gemotiveerde wijze na te gaan
of er een grond tot cassatie is. Voor magistraten is deze checklist een echte preventielijst. Ze hebben hun bijdrage ook doorspekt met treffende voorbeelden, wat de
praktijkrelevantie van de tekst substantieel verhoogt. Deze bijdrage maakt meteen duidelijk hoe men in de praktijk tewerk gaat bij het onderzoek van het dossier
naar mogelijke cassatiemiddelen die kans op slagen maken.
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Cassatieinstrafzaken.indd 6

Intersentia

26-3-2014 13:12:14

4e proef

Woord vooraf

Eerst worden een aantal formele onwettigheden onderzocht in verband met
de samenstelling van de zetel, het proces-verbaal van de terechtzitting, het adiëren
van de rechter en de rechterlijke bevoegdheid.
In een tweede deel van dit hoofdstuk komen de onregelmatigheden eigen
aan de vaststelling van de feiten aan bod. Daarbij komen belangrijke beginselen
aan bod, zoals het beschikkingsbeginsel, het recht op tegenspraak en de rechten van de verdediging. Tevens worden de onregelmatigheden inzake het bewijs
onderzocht.
Het derde onderdeel betreft de onjuiste toepassing van de wet.
Het vierde onderdeel behandelt de intrinsieke onwettigheid van de beslissing.
Daarmee wordt de onwettigheid bedoeld die ontstaat nadat de rechter de feiten
correct geselecteerd en gepast gekwalificeerd heeft, maar daaraan niet het gevolg
verbindt dat de wetgever gewild heeft.
Het vijfde en laatste onderdeel betreft de onregelmatigheden inzake de motivering: het ontbreken van motieven, tegenstrijdige motieven, dubbelzinnige
motieven, het niet beantwoorden van conclusies en het schenden van bijzondere
motiveringsverplichtingen.
Weinigen zijn meer vertrouwd met de opdracht en de werking van het ParketGeneraal bij het Hof van Cassatie dan em. Eerste advocaat-generaal Marc De
Swaef. Deze beminnelijke magistraat heeft zijn praktijk steeds gecombineerd
met wetenschappelijk werk. Het verwondert dan ook niet dat hij recent voor zijn
‘magistrale’ carrière een imposant liber amicorum aangeboden kreeg.4
De bijdrage van de heer De Swaef vormt het vierde hoofdstuk van dit boek. De
Swaef begint met de positie van het Parket bij het Hof van Cassatie uit te leggen.
Vervolgens gaat hij dieper in op de adviesfunctie van dat Openbaar Ministerie.
Aansluitend onderzoekt hij de cassatievoorziening door het Openbaar Ministerie
zelf. Het cassatieberoep in het belang van de wet is een leerstuk dat in de praktijk vaak onderkend wordt. Het is goed dat het belang daarvan hier uiteengezet
wordt. De auteur gaat ook in op het cassatieberoep dat op bevel van de minister
van Justitie wordt ingesteld. Tot slot wordt nog een bijzondere rechtspleging voor
het Hof van Cassatie nader besproken: de verwijzing van de ene rechtbank naar
de andere.
In een zeer omstandige en indrukwekkende bijdrage, die het vijfde hoofdstuk
van het boek uitmaakt, gaat raadsheer Filip Van Volsem van het Hof van Cassatie
in op de beoordeling van het cassatieberoep in strafzaken door het Hof. Daarbij
wordt telkens geanticipeerd op te verwachten wetswijzigingen.
In de eerste plaats staat de auteur stil bij de gevolgen van het cassatieberoep.
Dan wordt dieper ingegaan op de ambtshalve controle door het Hof. Vervolgens
worden de verschillende mogelijke beslissingen van het Hof geanalyseerd: geen
4

Amicus Curiae. Liber Amicorum Marc De Swaef, Antwerpen, Intersentia, 2013.
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uitspraak over het cassatieberoep, de verwering ervan en de cassatie. De auteur
gaat dan in op de omvang van de cassatie, op strafvlak en op burgerrechtelijk
vlak. In geval van cassatie doen zich twee mogelijkheden voor, die tot slot worden
behandeld: de verwijzing na cassatie en de cassatie zonder verwijzing.
In het zesde hoofdstuk onderzoekt prof. Tom Decaigny de gevolgen van een arrest
van het Hof van Cassatie en de relatie met de andere hoge rechtscolleges. De heren
Van Volsem en Decaigny hebben overlappingen in hun teksten tot een minimum
herleid.
In een eerste onderdeel bestudeert prof. Decaigny de gevolgen van een casserend arrest voor de verwijzingsrechter.
In een tweede onderdeel gaat de auteur na wat er nog kan ondernomen worden
na een arrest van het Hof van Cassatie. Daarbij komen achtereenvolgens aan bod:
de intrekking, de uitlegging, de verbetering en de aanvulling en de heropening
van de rechtspleging op basis van de rechtspraak van het Hof Mensenrechten.
In een derde onderdeel wordt de prejudiciële vraagstelling in strafzaken
onderzocht. De techniek van de prejudiciële vraagstelling is eerder op een andere
studiedag van GhyBo onderzocht.5 Er is natuurlijk eerst de prejudiciële vraagstelling aan het Grondwettelijk Hof. Verder kunnen in strafzaken ook prejudiciële
vragen aan het Hof van Justitie van belang zijn.
In het zevende en laatste hoofdstuk gaat Stafhouder Johan Verbist in op de op til
zijnde hervormingen van de cassatieprocedure in strafzaken.
Wij nemen ons alvast voor om dit werk up-to-date te houden en wanneer dat
nodig is een nieuwe uitgave te verzorgen.

Prof. Dr. Willy van Eeckhoutte (UGent)
Stafhouder van de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie
Mr. Jan Ghysels (UGent)
Advocaat-vennoot Janson-Baugniet
Plaatsvervangend raadsheer in het Hof van Beroep te Brussel

5

J. Ghysels en B. Vanlerberghe, Prejudiciële vragen, de techniek in kaart gebracht, Antwer
pen, Intersentia, 2013.
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