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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. P.21.0076.N 

R R, 

inverdenkinggestelde, aangehouden, 

eiser, 

met als raadsman mr. Sven De Baere, advocaat bij de balie Brussel. 

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwer-

pen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 12 januari 2021. 

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

Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Dirk Schoeters heeft geconcludeerd. 
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II. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling 

Middel 

1. Het middel voert schending aan van artikel 16, § 2, Voorlopige Hechtenis-

wet: het arrest oordeelt ten onrechte dat het bevel tot aanhouding dat de onder-

zoeksrechter lastens de eiser heeft verleend zonder dat de eiser bij de voorafgaan-

de ondervraging werd bijgestaan door een advocaat, regelmatig is omdat eisers 

advocaat niet is komen opdagen; het stelt immers niet vast dat de eiser afstand 

heeft gedaan van zijn recht op bijstand van zijn advocaat, dat de termijn voor het 

verlenen van een bevel tot aanhouding in het gedrang kwam of dat het onmogelijk 

was te voorzien in een tijdige vervanging van de aangewezen raadsman. 

2. Artikel 16, § 2, vierde lid, Voorlopige Hechteniswet bepaalt: “De onder-

zoeksrechter verwittigt de advocaat tijdig van de plaats en het uur van de onder-

vraging die hij kan bijwonen. De ondervraging kan op het voorziene uur aanvan-

gen, zelfs indien de advocaat nog niet aanwezig is. Als de advocaat ter plaatse 

komt, woont hij het verhoor bij.” 

Die bepaling verplicht de onderzoeksrechter, die wordt geconfronteerd met de on-

aangekondigde afwezigheid van de correct verwittigde advocaat van de inverden-

kinggestelde, niet om ambtshalve maatregelen te nemen opdat de inverdenkingge-

stelde tijdens de ondervraging alvorens een bevel tot aanhouding te verlenen, als-

nog zou worden bijgestaan door een andere advocaat. De fundamentele aard van 

het bijstandsrecht doet daaraan geen afbreuk. 

In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar recht. 

3. Het arrest oordeelt als volgt: 

- de aangestelde advocaat had de opdracht om de eiser bij te staan aanvaard, 

werd regelmatig in kennis gesteld van de plaats en het uur waarop de onder-

vraging was gepland en had reeds bijstand aan de eiser verleend bij het vooraf-

gaande politionele verhoor, maar zij kwam niet opdagen zodat de ondervraging 

zonder haar bijstand verliep; 
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- er was klaarblijkelijk geen melding dat de advocaat verhinderd was door over-

macht of om een andere reden niet tijdig aanwezig kon zijn; 

- de ondervraging is pas een uur na het voorziene uur aangevat, waaruit blijkt dat 

de onderzoeksrechter nog ruimschoots heeft gewacht om een eventuele laattij-

dige aanmelding van de advocaat op te vangen; 

- in de gegeven omstandigheden was het niet aan de onderzoeksrechter om ver-

dere initiatieven te nemen; 

- dat de maximale termijn van vrijheidsberoving voor het verlenen van een bevel 

tot aanhouding nog niet verstreken was, is hierbij niet relevant; 

- zolang er geen aanwijzingen waren dat de bedoelde advocaat niet langer over 

een mandaat beschikte of in de onmogelijkheid verkeerde om de ondervraging 

bij te wonen, kan niet van de onderzoeksrechter worden verwacht dat hij op-

nieuw contact zou nemen met de permanentiedienst van de balie met het oog 

op de aanstelling van een andere advocaat; 

- terecht wees de raadkamer op de mogelijke misbruiken die een andere interpre-

tatie van artikel 16 Voorlopige Hechteniswet met zich zou kunnen brengen. 

Aldus is de beslissing naar recht verantwoord. 

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen. 

Ambtshalve onderzoek 

4. 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 57,81 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 

Antoine Lievens, Erwin Francis, Eric Van Dooren en Steven Van Overbeke, en in 

openbare rechtszitting van 26 januari 2021 uitgesproken door waarnemend voor-

zitter Filip Van Volsem, in aanwezigheid van advocaat-generaal Dirk Schoeters, 

met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche. 


