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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. P.18.1028.N 

J J M S, 

beklaagde, 

eiser, 

met als raadsman mr. Jorgen Van Laer, advocaat bij de balie Antwerpen, 

tegen 

1. D W, 

burgerlijke partij, 

met als raadsman mr. Tom De Meester, advocaat bij de balie Antwerpen, 

2. INSTITUUT VAN HET HEILIG GRAF vzw, met zetel te 2300 Turnhout, 

Patersstraat 26, 

burgerlijke partij, 

verweerders. 
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen, 

correctionele kamer, van 19 september 2018.  

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

Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd. 

II. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling 

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 

1. De appelrechters spreken de eiser vrij van de telastlegging A en verklaren 

zich onbevoegd om kennis te nemen van de vordering van de verweerders voor 

zover gesteund op de feiten van de telastlegging A. 

In zoverre ook gericht tegen die beslissingen is het cassatieberoep bij gebrek aan 

belang niet ontvankelijk. 

Grond van niet-ontvankelijkheid van het eerste middel 

2. De verweerster 1 voert aan dat het middel niet ontvankelijk is omdat het enkel 

verwijst naar de overwegingen van de appelrechters, maar niet naar enig dispositief 

van het arrest. 

3. De eiser vermeldt in de ontwikkeling van dit middel duidelijk welke beslis-

sing van het arrest onwettig is en daarom tot vernietiging van het arrest moet leiden. 

De grond van niet-ontvankelijkheid van het middel wordt verworpen. 

Eerste middel 

4. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 en 6.3.d EVRM: het arrest 

weigert onwettig de door de eiser voorgestelde getuigen op te roepen, zowel à 
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charge dan wel à décharge; het arrest geeft daarvoor geen ernstige feitelijke, juridi-

sche of procedurele redenen of beletsels; een getuige a priori bestempelen als een 

getuige à charge dan wel à décharge vormt geen dergelijke verantwoording; het 

recht getuigen à décharge te doen ondervragen is immers een waarborg voor het 

recht op een eerlijk proces; bovendien was de verweerster 1 als dusdanig aanwezig 

zodat niets belette haar als getuige te horen, wat niet gelijk te stellen is met het 

horen van die verwerende partij. 

5. Of de rechter die zich over de gegrondheid van de strafvordering moet uit-

spreken verplicht is een persoon, die tijdens het vooronderzoek een voor een be-

klaagde belastende verklaring heeft afgelegd, te horen als getuige indien die be-

klaagde daarom verzoekt, moet worden beoordeeld in het licht van het door artikel 

6.1 EVRM gewaarborgde recht op een eerlijk proces en het door artikel 6.3.d 

EVRM gewaarborgde recht om getuigen à charge te ondervragen of te doen onder-

vragen. Wezenlijk daarbij is of de tegen de beklaagde gevoerde strafvervolging in 

haar geheel beschouwd eerlijk verloopt, wat niet uitsluit dat de rechter niet alleen 

rekening houdt met het recht van verdediging van die beklaagde, maar ook met de 

belangen van de samenleving, de slachtoffers en de getuigen zelf. 

6. Uit artikel 6.1 en 6.3.d EVRM volgt in de regel dat het tegen een beklaagde 

aangevoerde bewijs hem wordt voorgelegd tijdens een openbare rechtszitting en de 

beklaagde dit bewijs moet kunnen tegenspreken en de beklaagde in beginsel de ge-

legenheid moet worden gegeven een tijdens het vooronderzoek gehoorde persoon 

die een belastende verklaring heeft afgelegd, als getuige op de rechtszitting te on-

dervragen. 

7. Artikel 6.1 en 6.3.d EVRM, zoals uitgelegd door het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens, vereist dat om een belastende verklaring van een tijdens het 

vooronderzoek gehoorde persoon als bewijs in aanmerking te nemen, zonder dat de 

beklaagde de gelegenheid had die persoon als getuige op de rechtszitting te onder-

vragen, de rechter nagaat of: 

(i) er ernstige redenen zijn voor het niet-horen van de getuige, dit wil zeggen feite-

lijke of juridische gronden die de afwezigheid van de getuige op de rechtszitting 

kunnen verantwoorden; 
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(ii) de belastende verklaring het enige of doorslaggevende element is waarop de 

schuldigverklaring steunt, waarbij onder doorslaggevend wordt verstaan bewijs dat 

dermate belangrijk is dat het aannemelijk is dat het het resultaat van de zaak heeft 

bepaald;  

(iii) er voor het niet-kunnen ondervragen van de getuige voldoende compenserende 

factoren zijn met inbegrip van sterke procedurele waarborgen. Dergelijke compen-

serende factoren kunnen onder meer bestaan in het toekennen van een mindere be-

wijswaarde aan dergelijke verklaringen, het voorhanden zijn van een video-opname 

van het tijdens het vooronderzoek afgenomen verhoor wat een beoordeling van de 

betrouwbaarheid van de verklaring moet toelaten, het bestaan van bewijsmateriaal 

dat de inhoud van de tijdens het vooronderzoek afgelegde verklaring ondersteunt 

of bevestigt, de mogelijkheid om aan de getuige geschreven vragen te bezorgen of 

de gelegenheid die de beklaagde had om tijdens het vooronderzoek de getuige te 

ondervragen of te doen ondervragen en de mogelijkheid voor de beklaagde om zijn 

standpunt kenbaar te maken op het vlak van de geloofwaardigheid van de getuige 

of interne strijdigheden in die verklaring of strijdigheid met verklaringen van andere 

getuigen. 

8. In de regel zal de rechter de impact op het eerlijk proces van het niet-horen 

op de rechtszitting van een getuige die tijdens het vooronderzoek een belastende 

verklaring heeft afgelegd, beoordelen aan de hand van de drie voormelde criteria 

en in de vermelde volgorde, tenzij één van de criteria van dermate overwegend be-

lang is dat dit criterium volstaat om uit te maken of het strafproces in zijn geheel 

beschouwd al dan niet eerlijk verloopt. 

9. Het arrest verwerpt eisers verzoek tot het horen van de verweerster 1 als ge-

tuige onder eed op de rechtszitting met de enkele reden dat zij op de rechtszitting 

als burgerlijke partij in persoon werd gehoord in aanwezigheid van de eiser en zijn 

advocaat die de gelegenheid hadden hierbij vragen te stellen. Aldus toetst het arrest 

de weigering om de burgerlijke partij te horen als getuige onder eed op de rechts-

zitting niet aan een of meerdere van de voormelde criteria en is die weigering niet 

naar recht verantwoord. 

In zoverre is het middel gegrond. 
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10. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eiser de 

appelrechters heeft verzocht om onder meer de volgende getuigen op te roepen en 

te verhoren: Kelly Billen, Hildegarde Robrechts, Christelle Schuler, Hilde Wauman 

en Mieke Van Loock. Daaruit blijkt dat de eiser deze personen wenste op te roepen 

als getuige à décharge. 

11. Volgens artikel 6.3.d EVRM, dat bijzondere toepassingsmodaliteiten bevat 

van het door artikel 6.1 EVRM gewaarborgde recht op een eerlijk proces, heeft 

eenieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd ook het recht getuigen à dé-

charge te ondervragen of te doen ondervragen. 

12. Artikel 6.1 en 6.3.d EVRM kent aan een beklaagde evenwel geen absoluut of 

onbeperkt recht toe om getuigen à décharge door de politie te doen ondervragen of 

op de rechtszitting als getuige te horen. Het komt aan de beklaagde toe aan te tonen 

en te motiveren dat het horen van een getuige à décharge noodzakelijk is voor de 

waarheidsvinding. 

13. Het staat dan aan de rechter om daarover te oordelen, waarbij hij er dient over 

te waken dat het recht van de beklaagde op een eerlijk proces in zijn geheel be-

schouwd niet in het gedrang wordt gebracht. 

14. De rechter moet zijn beslissing over het al dan niet horen van de getuigen à 

décharge steunen op concrete omstandigheden die hij aanwijst. Die concrete om-

standigheden kunnen onder meer betrekking hebben op de feitelijke of juridische 

onmogelijkheid om de getuigen te horen, de relatie die de getuige had of heeft met 

de bij het strafproces betrokken partijen, de betrouwbaarheid van de door de getuige 

af te leggen verklaring rekening houdend met die relatie, zijn persoonlijkheid of het 

tijdsverloop sinds de feiten of het beschikbaar zijn van een geschreven verklaring 

van de persoon die de beklaagde als getuige wenst te horen, waarin die een eerdere 

verklaring herroept of nuanceert. De rechter is niet ertoe gehouden bij de afwijzing 

van het verzoek tot het horen onder eed op de rechtszitting van getuigen à décharge 

de voormelde criteria betreffende het horen van getuigen à charge te betrekken. 

15. Met de enkele reden dat Kelly Billen, Hildegarde Robrechts, Christelle Schu-

ler, Hilde Waumans en Mieke Van Loock geen getuigen à charge zijn en hun ver-

klaringen noch door de eerste rechter noch door de appelrechters als bewijs tegen 

de eiser in aanmerking worden genomen, geeft het arrest niet de concrete redenen 
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op waarom eisers recht op een eerlijk proces in zijn geheel beschouwd het horen 

van deze personen als getuigen à décharge onder eed op de rechtszitting niet nood-

zakelijk maakt. Aldus is de afwijzing van het horen van deze personen als getuigen 

à décharge onder eed op de rechtszitting niet naar recht verantwoord. 

In zoverre is het middel gegrond. 

Overige grieven 

16. De grieven, die niet kunnen leiden tot cassatie zonder verwijzing, behoeven 

geen antwoord. 

Dictum 

Het Hof, 

Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre de appelrechters de eiser vrij-

spreken van de telastlegging A en zich onbevoegd verklaren om kennis te nemen 

van de vordering van de verweerders voor zover gesteund op de feiten van de te-

lastlegging A. 

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

telijk vernietigde arrest. 

Veroordeelt de eiser tot een vijfde van de kosten. 

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 Brussel. 

Bepaalt de kosten op 589,75 euro, waarvan 220,50 euro verschuldigd is. 

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

samengesteld uit voorzitter Paul Maffei, als voorzitter, de raadsheren Filip Van 

Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens en Erwin Francis, en op de openbare 

rechtszitting van 26 februari 2019 uitgesproken door voorzitter Paul Maffei, in 

aanwezigheid van advocaat-generaal met opdracht Alain Winants, met bijstand van 

griffier Kristel Vanden Bossche. 
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K. Vanden Bossche E. Francis A. Lievens 

A. Bloch F. Van Volsem P. Maffei 


