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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. P.19.1147.N 

C J J F H,  

beklaagde, verzoeker tot voorlopige invrijheidstelling, aangehouden, 

eiser, 

met als raadsman mr. Joris Van Cauter, advocaat bij de balie Gent. 

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

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

rectionele kamer, van 14 november 2019. 

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

Advocaat-generaal met opdracht Bart De Smet heeft op 22 november 2019 een 

schriftelijke conclusie ter griffie neergelegd. 

Op de openbare rechtszitting van 26 november 2019 heeft raadsheer Ilse 

Couwenberg verslag uitgebracht en heeft de voormelde advocaat-generaal 

geconcludeerd.  
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II. BESLISSING VAN HET HOF 

Middel 

Eerste onderdeel 

1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 27, § 3, Voorlopige Hechtenis-

wet: het arrest oordeelt ten onrechte dat de termijn van vijf dagen om uitspraak te 

doen over eisers verzoek tot voorlopige invrijheidstelling niet is verstreken; de eiser 

heeft zijn verzoekschrift per fax verzonden naar de griffie van het hof van beroep 

te Gent op 8 november 2019 om 18.35 uur, waar het volgens de faxbevestiging om 

18.50 uur werd ontvangen; hieruit volgt dat 13 november 2019 de laatste nuttige 

dag was om uitspraak te doen over dit verzoekschrift; niet het ogenblik van kennis-

name door de griffier, maar de datum van ontvangst ter griffie geldt als datum van 

neerlegging, ook wanneer het verzoekschrift buiten de openingsuren per fax op de 

griffie is toegekomen. 

2. Artikel 27, § 3, Voorlopige Hechteniswet bepaalt:  

“Het verzoekschrift wordt neergelegd op de griffie van het gerecht dat uitspraak 

moet doen en het wordt er ingeschreven in het register vermeld in artikel 21, § 2. 

Over het verzoekschrift wordt beslist in raadkamer binnen vijf dagen na de neer-

legging ervan, het openbaar ministerie, de betrokkene en diens raadsman gehoord, 

waarbij aan deze laatste bericht wordt gegeven overeenkomstig artikel 21, § 2. 

Indien er binnen de termijn van vijf dagen, eventueel verlengd overeenkomstig ar-

tikel 32, geen uitspraak over het verzoekschrift is gedaan, wordt de betrokkene in 

vrijheid gesteld. 

De beslissing tot verwerping wordt gemotiveerd met inachtneming van hetgeen 

voorgeschreven is in artikel 16, § 5, eerste en tweede lid.” 

3. Artikel 52, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat een handeling enkel 

op geldige wijze ter griffie kan worden verricht op de dagen en uren waarop de 

griffie toegankelijk moet zijn voor het publiek, tenzij deze handeling elektronisch 

wordt uitgevoerd. 



 26 NOVEMBER 2019 P.19.1147.N/3 

4. Uit deze bepalingen volgt dat indien het door artikel 27, § 3, Voorlopige 

Hechteniswet bedoelde verzoekschrift per fax wordt toegestuurd, de aanvangsda-

tum voor de berekening van de in artikel 27, § 3, tweede lid, bedoelde termijn van 

vijf dagen, de datum is waarop de ontvangst van de fax op de griffie wordt vastge-

steld binnen de openingsuren van de griffie.  

Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.  

Tweede onderdeel 

5. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 1319, 1320 en 1322 Bur-

gerlijk Wetboek, alsook miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de be-

wijskracht der akten: het arrest oordeelt ten onrechte dat de griffie van het hof van 

beroep te Gent eisers verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling op 12 novem-

ber 2019 heeft ontvangen; uit de vermeldingen in de faxbevestiging blijkt dat het 

faxbericht waarbij dit verzoekschrift werd overgemaakt, op “08/11/2019 18:50” 

werd ontvangen; aldus geven de appelrechters een uitlegging van dit stuk die met 

die bewoordingen ervan onverenigbaar is. 

6. Het arrest verwijst voor de beoordeling van de datum van ontvangst van eisers 

verzoekschrift niet naar de voormelde faxbevestiging. Het kan de bewijskracht van 

dit stuk dan ook niet miskennen. 

Het onderdeel mist feitelijke grondslag. 

Ambtshalve onderzoek  

7. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

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

Dictum 

Het Hof, 

Verwerpt het cassatieberoep. 

Veroordeelt de eiser tot de kosten. 

Bepaalt de kosten op 94,11 euro. 
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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 

Peter Hoet, Erwin Francis, Sidney Berneman en Ilse Couwenberg, en op de open-

bare rechtszitting van 26 november 2019 uitgesproken door waarnemend voorzitter 

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

Smet, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche. 

 

 

 

K. Vanden Bossche  I. Couwenberg S. Berneman  

E. Francis P. Hoet F. Van Volsem 

 


