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Hof van Cassatie van België

Arrest

Nr. P.19.0911.N
M A,
beklaagde, aangehouden,
eiser,
met als raadsman mr. Jesse Van den Broeck, advocaat bij de balie Gent, met kantoor
te 9000 Gent, H. Frère Orbanlaan 76, waar de eiser woonplaats kiest.

I.

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent, kamer
van inbeschuldigingstelling, van 16 augustus 2019.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Ilse Couwenberg heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.
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BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
Middel
1.

Het middel voert schending aan van de artikelen 21, § 2 en 27 Voorlopige

Hechteniswet: het arrest verklaart ten onrechte eisers verzoek tot voorlopige invrijheidstelling onontvankelijk omdat het per fax werd verstuurd waardoor het geen
originele handtekening bevat.
2.

Artikel 27, § 3, eerste lid, Voorlopige Hechteniswet bepaalt dat het verzoek-

schrift tot voorlopige invrijheidstelling wordt neergelegd op de griffie van het gerecht dat uitspraak moet doen.
3.

Een dergelijk verzoekschrift is een geschrift waaraan rechtsgevolgen worden

verbonden, zodat derhalve moet vaststaan dat het verzoek uitgaat van de verzoeker
of zijn raadsman. Die zekerheid vereist evenwel niet dat het verzoekschrift een originele handtekening bevat van de verzoeker of zijn raadsman. Die zekerheid kan
ook worden bereikt indien het geschrift met een aan de verzoeker of zijn raadsman
toegeschreven handtekening wordt gefaxt en niet wordt betwist dat de handtekening
wel degelijk die is van de verzoeker of zijn raadsman.
4.

Het arrest dat eisers verzoek onontvankelijk verklaart op de enkele grond dat

het per fax toegestuurde verzoekschrift geen originele handtekening bevat, is niet
naar recht verantwoord.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Houdt de beslissing over de kosten aan.
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Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer,
samengesteld uit raadsheer Filip Van Volsem, als waarnemend voorzitter, de
raadsheren Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens en Ilse Couwenberg, en op de
openbare rechtszitting van 3 september 2019 uitgesproken door waarnemend
voorzitter Filip Van Volsem, in aanwezigheid van advocaat-generaal Luc Decreus,
met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.
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