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HOOFDSTUK IX
VERSLAG VAN DE ONDERZOEKSRECHTER NA VOLTOOIING VAN DE RECHTSPLEGING

Art. 127. }1[§ 1. Wanneer de onderzoeksrechter oordeelt
dat zijn onderzoek voltooid is, zendt hij het dossier over
aan de procureur des Konings.

Indien de procureur des Konings geen andere onder-
zoekshandelingen vordert, vordert hij de regeling van de
rechtspleging door de raadkamer.

§ 2. De raadkamer laat ten minste vijftien dagen vooraf in
een daartoe bestemd register ter griffie melding maken
van plaats, dag en uur van verschijning. De termijn wordt
teruggebracht tot drie dagen indien een van de inverden-
kinggestelden zich in voorlopige hechtenis bevindt. De
griffier stelt de inverdenkinggestelde, de burgerlijke par-
tij}2[, degene die een verklaring van benadeelde persoon
heeft afgelegd]2 en hun advocaten in kennis per faxpost
of bij een ter post aangetekende brief dat het dossier op
de griffie in origineel of in kopie ter beschikking ligt, dat
ze er inzage van kunnen hebben en er kopie van kunnen
opvragen.

§ 3. Binnen de in § 2 bepaalde termijn kunnen de inver-
denkinggestelde en de burgerlijke partij de onderzoeks-
rechter overeenkomstig artikel 61quinquies verzoeken
om bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten. In
dat geval wordt de regeling van de rechtspleging ge-
schorst. Als het verzoek definitief is behandeld, wordt de
zaak opnieuw vastgesteld voor de raadkamer overeen-
komstig de in § 2 bepaalde vormen en termijnen.

§ 4. De raadkamer doet uitspraak op verslag van de on-
derzoeksrechter na de procureur des Konings, de burger-
lijke partij en de inverdenkinggestelde gehoord te heb-
ben.

De partijen kunnen bijgestaan of vertegenwoordigd wor-
den door een advocaat. De raadkamer kan evenwel de
persoonlijke verschijning van de partijen bevelen. Tegen
deze beschikking staat geen rechtsmiddel open. De be-
schikking wordt betekend aan de desbetreffende partij
op vordering van de procureur des Konings en brengt
dagvaarding mee om te verschijnen op de vastgestelde
datum. Als deze partij niet verschijnt, wordt uitspraak ge-
daan en geldt de beschikking als op tegenspraak gewe-
zen.

Wanneer de raadkamer de zaak in beraad houdt om haar
beschikking uit te spreken, bepaalt zij de dag voor die uit-
spraak.]1  {3

}1. – Laatst vervangen bij art. 2 wet 31 mei 2005, B.S., 16 juni 2005
}2. – § 2 gewijzigd bij art. 26 wet 27 december 2012, B.S., 31 januari
2013
F 3. – Op een door de Koning te bepalen datum en uiterlijk
op 1 september 2017 luidt dit art. als volgt:
Art. 127. }4[§ 1. Wanneer de onderzoeksrechter oordeelt dat zijn
onderzoek voltooid is, zendt hij het dossier over aan de procureur
des Konings.
Indien de procureur des Konings geen andere onderzoekshande-
lingen vordert, vordert hij de regeling van de rechtspleging door
de raadkamer.
§ 2. De raadkamer laat ten minste vijftien dagen vooraf in een
daartoe bestemd register ter griffie melding maken van plaats,
dag en uur van verschijning. De termijn wordt teruggebracht tot
drie dagen indien een van de inverdenkinggestelden zich in voor-
lopige hechtenis bevindt. De griffier stelt de inverdenkingge-
stelde, de burgerlijke partij}5[, degene die een verklaring van be-
nadeelde persoon heeft afgelegd]5 en hun advocaten in kennis
per faxpost of bij een ter post aangetekende brief dat het dossier
op de griffie in origineel of in kopie ter beschikking ligt, dat ze er
inzage van kunnen hebben en er kopie van kunnen opvragen.
§ 3. Binnen de in § 2 bepaalde termijn kunnen de inverdenking-
gestelde en de burgerlijke partij de onderzoeksrechter overeen-
komstig artikel 61quinquies verzoeken om bijkomende onder-
zoekshandelingen te verrichten. In dat geval wordt de regeling
van de rechtspleging geschorst. Als het verzoek definitief is behan-
deld, wordt de zaak opnieuw vastgesteld voor de raadkamer over-
eenkomstig de in § 2 bepaalde vormen en termijnen.
§ 4. De raadkamer doet uitspraak op verslag van de onderzoeks-
rechter na de procureur des Konings, de burgerlijke partij en de in-
verdenkinggestelde gehoord te hebben.
De partijen kunnen bijgestaan of vertegenwoordigd worden door
een advocaat. De raadkamer kan evenwel de persoonlijke ver-
schijning van de partijen bevelen}6[, al dan niet in een videocon-
ferentie indien de inverdenkinggestelde zich in voorlopige hech-
tenis bevindt]6. Tegen deze beschikking staat geen rechtsmiddel
open. De beschikking wordt betekend aan de desbetreffende par-
tij op vordering van de procureur des Konings en brengt dagvaar-
ding mee om te verschijnen op de vastgestelde datum. Als deze
partij niet verschijnt, wordt uitspraak gedaan en geldt de beschik-
king als op tegenspraak gewezen.
Wanneer de raadkamer de zaak in beraad houdt om haar beschik-
king uit te spreken, bepaalt zij de dag voor die uitspraak.]4
}4. – Laatst vervangen bij art. 2 wet 31 mei 2005, B.S., 16 juni 2005
}5. – § 2 gewijzigd bij art. 26 wet 27 december 2012, B.S., 31 januari 2013
}6. – § 4, lid 2, gewijzigd bij art. 2 wet 29 januari 2016, B.S., 19 februari
2016, inwerkingtreding: door de Koning te bepalen en uiterlijk op
1 september 2017 (art. 10)

Erwin Francis
Aanvullend bij onderstaande commentaar wordt ook verwezen naar de commentaar bij de
artikelen 128 (buitenvervolgingstelling), 129 Sv. (verwijzing naar de politierechtbank) en 130
(verwijzing naar de correctionele rechtbank).
Artikel 127 werd, met het oog op zijn vereenvoudiging, in zijn geheel vervangen door artikel 2
van de wet van 31 mei 2005 tot wijziging van de wet van 13 maart 1973, van de wet van 20 juli
1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van sommige bepalingen van het Wetboek van
Strafvordering (BS 16 juni 2005, in werking 26 juni 2005).
Voor een bespreking van de wet van 31 mei 2005, zie S. VANDROMME, "De wet van 31 mei 2005:
punctuele wijzigingen m.b.t. de regeling van de rechtspleging, de voorlopige hechtenis en de
onwerkzame voorlopige hechtenis", RW 2005-06, 401-413. Zie over de regeling van de rechts-
pleging door de raadkamer ook R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Klu-
wer, 2014, p. 307-402 en R. VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Antwerpen-Apeldoorn,
Maklu, 2012, p. 659-731.

1. Paragraaf 1
Na de voltooiing van het gerechtelijk onderzoek wordt over het resultaat ervan beslist door de
raadkamer die de rechtspleging regelt. Zolang de raadkamer, of in hoger beroep de kamer van
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inbeschuldigingstelling, de rechtspleging niet volledig heeft geregeld, duurt het gerechtelijk on-
derzoek voort en is de onderzoeksrechter nog steeds gelast (Cass. 10 december 2014,
P.14.1275.F, www.cass.be). In deze periode is een rechtstreekse dagvaarding van het Openbaar
Ministerie of van de burgerlijke partij, of een vrijwillige verschijning voor het vonnisgerecht, uit-
gesloten (o.a. Cass. 22 november 2006, P.06.1457.F, Pas. 2006, 2462 en Rev.dr.pén. 2007, 522;
Cass. 4 maart 1986, Arr.Cass. 1985-86, 426; Cass. 16 december 1940, Pas. 1940, I, 321, cf. ook
infra).

Wanneer de onderzoeksrechter zijn onderzoek volledig acht of meent om een bepaalde reden
geen onderzoeksdaden te moeten stellen (bv. bij kennelijke verjaring van de strafvordering, cf.
Cass. 31 mei 2011, P.10.1931.N, www.cass.be), dan maakt hij het dossier met een beschikking
tot mededeling over aan de procureur des Konings of, in zaken van sociaal strafrecht, aan de
arbeidsauditeur. Een beschikking tot mededeling is geen jurisdictionele beslissing waartegen
een rechtsmiddel openstaat (Cass. 17 februari 2015, P.13.0520.N). Een formele beschikking is
trouwens niet vereist (Cass. 10 december 2014, P.14.1275.F, www.cass.be). Vermits deze be-
schikking de zaak niet aan de onderzoeksrechter onttrekt, kan zij al verleend worden op een
ogenblik dat er nog onderzoeksopdrachten lopen (Cass. 22 november 2006, P.06.1457.F, Pas.
2006, 2462 en Rev.dr.pén. 2007, 522). De beschikking tot mededeling stuit de verjaring (Cass.
4 januari 1983, AR 7564, Arr.Cass. 1982-83, 576). De onderzoeksrechter die een zelf bevolen on-
derzoekshandeling niet uitvoert omdat zij als gevolg van andere informatie niet-pertinent is ge-
worden, ontzegt zichzelf het recht niet om zijn onderzoek als voltooid te beschouwen. Het staat
aan de raadkamer om, zo zij het daarmee eens is, de rechtspleging te regelen, en zo dit niet het
geval is, de zaak niet in staat te verklaren (Cass. 14 maart 2012, P.11.1338.F, www.cass.be).

Na de ontvangst van de beschikking tot mededeling zal de procureur des Konings het dossier
terugsturen aan de onderzoeksrechter, hetzij met een vordering tot het stellen van bijkomende
onderzoekshandelingen zo hij oordeelt dat het onderzoek nog niet volledig is, hetzij met een
schriftelijke vordering ('eindvordering') om de rechtspleging te regelen zo hij oordeelt dat het
onderzoek wel volledig is. Hoewel de eindvordering gericht is aan de raadkamer, stelt de procu-
reur des Konings het dossier met de eindvordering ter hand van de onderzoeksrechter, om deze
in staat te stellen verslag uit te brengen aan de raadkamer.

De eindvordering van de procureur des Konings, die de zaak aanhangig maakt bij de raadkamer
(Cass. 4 april 2006, P.06.0120.N, Pas. 2006, 776 en RW 2008-09, 144, met noot F. VANNESTE), be-
paalt haar saisine. De raadkamer moet immers de rechtspleging regelen voor alle feiten en ten
aanzien van alle personen die in de vordering zijn vermeld. Dit zijn in de eerste plaats de feiten
die het voorwerp uitmaken van het gerechtelijk onderzoek en de personen tegen wie de straf-
vordering werd ingesteld of die in verdenking werden gesteld (cf. art. 61bis Sv.). De procureur
des Konings kan in zijn vordering echter ook nog andere feiten, die nooit bij de onderzoeksrech-
ter aanhangig werden gemaakt, opnemen (Cass. 13 maart 2001, RW 2001-02, 1028, noot A.
VANDEPLAS; Cass. 22 oktober 2003, P.03.1150). Eveneens kan hij in zijn vordering personen ver-
melden die door de onderzoeksrechter nooit in verdenking zijn gesteld (Cass. 23 oktober 2002,
P.02.1088.F, www.cass.be). Een niet-ontvankelijke burgerlijke partijstelling wordt gedekt door
de eindvordering van de procureur des Konings voor dezelfde feiten (Cass. 9 september 2008,
P.08.0008.N, Limb.Rechtsl. 2009, 105; zie ook Cass. 24 maart 2010, NC 2010, 234 en Cass.
26 mei 2009, P.09.0066.N, www.cass.be).

Anders dan de KI (Cass. 11 februari 2015, P.14.1011.F, www.cass.be) heeft de raadkamer niet
het recht om zelf personen in verdenking te stellen. Zij kan immers niet oordelen over feiten of
personen, zelfs wanneer deze laatste door de onderzoeksrechter in verdenking zouden zijn ge-
steld, wanneer dit niet door het Openbaar Ministerie gevorderd wordt. Evenmin heeft het on-
derzoeksgerecht rechtsmacht om het openbaar ministerie te bevelen gegevens bij het strafdos-
sier te voegen(Cass. 10 mei 2014, P.15.1643.N). Dit belet niet dat de raadkamer het geheel van
de omstandigheden en andere bijkomende daden kan onderzoeken die met het plegen van de
aanhangig gemaakte feiten gepaard zijn gegaan (Cass. 12 februari 2014, P.13.1658.F,
www.cass.be). 

Wanneer de raadkamer niet heeft kunnen oordelen over de eventuele bezwaren ten aanzien
van een niet in verdenking gestelde persoon, dan kan tegen die persoon een rechtstreekse dag-
vaarding uitgebracht worden (Cass. 15 november 2005, P.05.0829.N, Pas. 2005, 2248). Ingeval
de raadkamer zou nalaten om over bepaalde punten van de vordering uitspraak te doen, is het
gerechtelijk onderzoek voor deze feiten of personen nog niet afgesloten en blijft de onderzoeks-
rechter voor het gesplitste gedeelte gelast tot aan een navolgende beschikking van de raadka-
mer (Cass. 10 augustus 1998, P.98.1095.F, Arr.Cass. 1998, 803 en Rev.dr.pén. 1999, 103; R. DE-
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CLERCQ, "Vergeten te beslissen", RW 2001-02, 527).

De raadkamer is niet gebonden door de kwalificatie die het Openbaar Ministerie aan de feiten
gaf. Zo oordeelt zij onaantastbaar welke de wettelijke omschrijving is van de feiten die bedoeld
zijn in de klacht met burgerlijke partijstelling, voor zover deze omschrijving niet onverenigbaar
is met die feiten (Cass. 29 april 1998, P.98.0075.F, Arr.Cass. 1998, 480 en JLMB 1999, 231; Cass.
4 april 2006, P.05.1650.N, Pas. 2006, 762 en NC 2007, 139). De omschrijving van de feiten door
de raadkamer bindt het vonnisgerecht niet (o.a. Cass. 31 oktober 2006, P.06.0890.N, Pas. 2006,
2226). De verwijzingsbeschikking van het onderzoeksgerecht maakt immers niet de daarin ver-
melde kwalificatie aanhangig bij het vonnisgerecht, maar wel de feiten die blijken uit de stuk-
ken van het onderzoek en die aan de verwijzingsbeschikking ten grondslag liggen (o.a. Cass. 27
mei 2014, P.12.1265.N, www.cass.be). Ook staat het aan de raadkamer om een onduidelijkheid
in een tenlastelegging ter kennis te brengen van de partijen en die onduidelijkheid zo nodig te
preciseren opdat de partijen zouden weten waarop zich te verdedigen (Cass. 30 september
2014, P.14.0800.N; Cass. 21 januari 2014, P.12.1642.N, www.cass.be).

2. Paragraaf 2

Na ontvangst van de eindvordering zal de raadkamer de zaak vaststellen, waarbij een termijn
van ten minste 15 dagen (3 dagen in geval van voorlopige hechtenis van minstens één inver-
denkinggestelde) aan partijen wordt gelaten om inzage te nemen in of een kopie te vragen van
het strafdossier (cf. G. MAES, "Inzage in het strafdossier tijdens het gerechtelijk onderzoek",
Comm.Straf., 29 e.v.). De verkorting van de termijn tot drie dagen in het belang van de aange-
houdene is niet discriminatoir (Cass. 18 september 2001, P.01.1265.N, Arr.Cass. 2001, 1470).
Gedurende deze termijn kunnen partijen aan de onderzoeksrechter verzoeken om eventueel bij-
komende onderzoekshandelingen te stellen (zie § 3). De termijn wordt berekend in volle dagen
en eindigt ten laatste de dag voor de zitting van de raadkamer op het sluitingsuur van de griffie
(Cass. 27 september 2011, P.11.1155.N, www.cass.be). De termijn voor het indienen van een
verzoek tot bijkomend onderzoek is, bij afwezigheid van eventueel andersluidende kennisge-
ving, gelijk aan de termijn voor inzage (Cass. 14 mei 2013, P.12.1417.N, T.Strafr. 2013, 389, noot
J. HUYSMANS).

Noch artikel 127, paragraaf 2 Sv., noch het recht van verdediging vereisen dat de inverdenking-
gestelde, na het verstrijken van de termijn van 15 dagen, toegang moet kunnen blijven hebben
tot het dossier tot op het tijdstip van het in beraad nemen van de zaak door het onderzoeksge-
recht (Cass. 18 december 2007, P.07.1332.N).

De wet voorziet niet in enige mogelijkheid om bij de raadkamer een verzoek tot verlenging van
de vastgestelde termijn in te dienen of om enig rechtsmiddel in te stellen tegen de bepaling van
de termijn door de raadkamer (Cass. 24 april 2001, P.01.0482, 0483 en 0494.N, Arr.Cass. 2001,
715, RW 2001-02, 918, met noot B. DE SMET en T.Strafr. 2002, 82). Een verzoek tot verlenging
van de termijn, gericht aan de onderzoeksrechter, is niet ontvankelijk. Volgens bepaalde recht-
spraak zou de kamer van inbeschuldigingstelling eventueel op grond van de artikelen 136,
136bis, 235 en 235bis Sv. bevoegd zijn om de inzagetermijn te verlengen (KI Brussel 6 december
2005, onuitg., geciteerd in J. VAN GAEVER, "Bijkomende onderzoekshandelingen en verlenging
van inzagetermijn bij de regeling van de rechtspleging: vragen staat vrij?", T.Strafr. 2006, 123-
128). Ook bepaalde rechtsleer wijst erop dat de raadkamer de behandeling van de zaak op de
vastgestelde zitting zou kunnen uitstellen om aan partijen een langere inzagetermijn toe te
staan en om hen toe te laten om ten laatste op de volgende zitting nog een verzoek tot bijko-
mend onderzoek in te dienen (T. DE MEESTER, "Bijkomende onderzoekshandelingen en verlen-
ging van de termijn bij de regeling van de rechtspleging: Nee heb je, ja kan je krijgen?", T.Strafr.
2007, 209-213). Deze oplossing, hoewel soms billijk, lijkt niet overeen te stemmen met de be-
woordingen van de wet. Deze beperkt de termijn voor het verzoek tot bijkomend onderzoek im-
mers tot de (aanvankelijke) vaststellingstermijn voor de raadkamer, behoudens eventuele over-
macht of nalatigheden ter griffie (B. VERDOODT, "Het verzoek tot het verrichten van bijkomende
onderzoekshandelingen", P&B 2000, (80) 83; KI Bergen 22 december 1998, Rev.dr.pén. 1999,
819). Het Hof van Cassatie heeft beslist dat, eenmaal de termijn van 15 dagen verstreken, de
partijen niet meer het recht hebben om bijkomende onderzoekshandelingen te vragen. Als de
zaak is vastgesteld, geeft de verdaging ervan de partijen niet het recht de onderzoeksrechter om
bijkomende onderzoekshandelingen te vragen tot op het ogenblik dat de raadkamer de rechts-
pleging regelt (o.a. Cass. 11 mei 2011, P.11.0168.F; Cass. 12 oktober 2010, AR 2010/RP/307,
www.cass.be; L. DELBROUCK, “Goede bedoelingen van de raadkamer ten spijt: de termijn van
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artikel 127 Sv. kan niet worden verlengd”, T.Strafr. 2011, 438-441;).

De toezending van een verzoekschrift per fax kan wegens de technische eigenschappen ervan
geen originele handtekening bevatten en voldoet daarom niet aan de voorschriften van de arti-
kelen 61quinquies, paragraaf 2 en 127, paragraaf 3 (Cass. 27 september 2011, RW 2011-12,
569; S. BOUZOUMITA, “Verzoekschrift tot het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen
mag niet per fax toegezonden worden. Bij Cassatie tekent men met de pen”, Juristenkrant 2011,
afl. 236, 7).

Wordt er een verzoek tot bijkomend onderzoek ingediend, dan wordt de regeling van de rechts-
pleging geschorst totdat dit verzoek definitief is behandeld, hetzij als gevolg van de uitvoering
van het bijkomend onderzoek, hetzij als gevolg van de afwijzing ervan door de onderzoeksrech-
ter of in hoger beroep door de kamer van inbeschuldigingstelling. Pas na die schorsing kan de
rechtspleging voor de raadkamer worden hervat, ongeacht of de zaak op vaste datum was uit-
gesteld (Cass. 30 oktober 2013, P.13.1337.F, www.cass.be). Hoewel het niet de raadkamer maar
de onderzoeksrechter (in hoger beroep de KI) is die de ontvankelijkheid van het verzoek tot bij-
komend onderzoek beoordeelt, moet de raadkamer onvermijdelijk rekening houden met de evi-
dente laattijdigheid en dus de niet-ontvankelijkheid van het verzoek tot bijkomend onderzoek
bij het beoordelen van de schorsing van de rechtspleging (Cass. 17 oktober 2006, P.06.0829.N,
Pas. 2006, 2071; KI Gent 19 september 2006, T.Strafr. 2006, 349; zie ook T. DE MEESTER, "In de
marge van de wet van 31 mei 2005: de regeling van de rechtspleging eindelijk geregeld?", NC
2006, 18-26).

Na de definitieve afhandeling van het verzoek tot het stellen van bijkomende onderzoekshande-
lingen wordt de zaak opnieuw vastgesteld voor de raadkamer conform paragraaf 2. Het Open-
baar Ministerie kan maar moet geen nieuwe vorderingen nemen (Cass. 11 maart 2008,
P.07.1717.N, Pas. 2008, 659). Er wordt dus opnieuw vijftien dagen vooraf een datum voor de
verschijning voor de raadkamer bepaald en meegedeeld aan de partijen, die ook een nieuwe
mogelijkheid tot inzage in het dossier krijgen. Behalve indien het Openbaar Ministerie na het
aanvullend onderzoek een nieuwe vordering heeft genomen en daarbij zijn vorige vordering
merkelijk heeft gewijzigd, bijvoorbeeld door het toevoegen van nieuwe feiten of personen,
mogen de partijen in de tweede fase van de rechtspleging geen nieuw verzoek tot bijkomend
onderzoek meer formuleren (o.a. Cass. 11 februari 2015, P.14.1011.F; Cass. 12 oktober 2010,
AR 2010/RP/307, www.cass.be; Cass. 8 maart 2006, P.05.1673.F, Pas. 2006, 554; L. HUY-
BRECHTS, "Vragen over de werking van artikel 127 Wetboek van Strafvordering", RW 1999-2000,
1286).

Wanneer een partij betwist dat de door de onderzoeksrechter bevolen bijkomende onderzoeks-
handelingen volledig zijn uitgevoerd, dient het onderzoeksgerecht de rechtspleging niet te
schorsen als het, op grond van een feitelijke beoordeling, van mening is dat de aldus vergaarde
informatie voldoende is om uitspraak te doen over de regeling van de rechtspleging zonder dat
het recht van verdediging hierdoor wordt geschonden (Cass. 30 november 2011, P.11.1164.F,
www.cass.be).

Wordt er geen verzoek tot bijkomend onderzoek gesteld, dan regelt de raadkamer de rechtsple-
ging op de aanvankelijk vastgestelde datum. Deze werkwijze bespaart tijd ingeval partijen toch
geen gebruik maken van de mogelijkheid om bijkomende onderzoekshandelingen te vragen,
maar maakt het moeilijk om de zittingen van de raadkamer te plannen omdat op het moment
van de aanvankelijke vaststelling niet geweten is of de regeling van de rechtspleging zal ge-
schorst worden (S. VANDROMME, "De wet van 31 mei 2005: punctuele wijzigingen m.b.t. de rege-
ling van de rechtspleging, de voorlopige hechtenis en de onwerkzame voorlopige hechtenis",
RW 2005-06, 402). Wel vereist artikel 127, paragraaf 2 en 3 niet dat de raadkamer zitting houdt
om vast te stellen dat de regeling van de rechtspleging van rechtswege is geschorst door het in-
dienen van een verzoek tot bijkomend onderzoek binnen de wettelijke termijn (Cass. 19 septem-
ber 2012, P.12.1383.F, www.cass.be).

5.Overeenkomstig artikel 127, paragraaf 1, tweede lid Sv. wordt de zaak voor de regeling van de
rechtspleging bij de raadkamer aanhangig gemaakt door de vordering van de procureur des Ko-
nings en niet door de oproeping bedoeld in de tweede paragraaf van dat artikel (Cass. 10 no-
vember 2015, P.14.1174.N, www.cass.be). Niettemin zijn de formaliteiten inzake de oproeping
van partijen voor de regeling van de rechtspleging substantieel en strekken zij ertoe een werke-
lijk tegensprekelijk debat en het recht van verdediging van de partijen te waarborgen. Niet-na-
leving ervan heeft de nietigheid van de beschikking van de raadkamer of van het arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling tot gevolg (Cass. 24 februari 1999, P.98.1592.F, Arr.Cass.
1999, 278, JLMB 1999, 1206 en Rev.dr.pén. 1999, 1043), indien hierdoor de rechten van verde-
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diging werkelijk miskend werden (Cass. 30 september 2015, P.15.0802.F, www.cass.be; Cass.
19 februari 2002, P.01.1715.N, Arr.Cass. 2002, 556). In dat geval moet de KI evoceren (Cass. 10
november 2015, P.14.1174.N, www.cass.be). De schending van art. 38 Taalwet Gerechtszaken
(vertaling oproepingsberichten die worden verstuurd naar een ander taalgebied) leidt echter
krachtens artikel 40 van die wet tot absolute nietigheid (Cass. 9 juni 1999, P.99.0536.F, Arr.Cass.
1999, 802, JLMB 1999, 1214 en Rev.dr.pén. 2000, 373). Het komt anderzijds niet toe aan het
vonnisgerecht om zich uit te spreken over de wettigheid van de beslissing van het onderzoeks-
gerecht waardoor de zaak bij haar aanhangig is gemaakt (Cass. 8 oktober 2014, P.14.0660.F,
www.cass.be; Cass. 28 oktober 2003, P.03.0634.N, Arr.Cass. 2003, 1985 en T.Strafr. 2004, 224;
zie evenwel Cass. 30 januari 2002, P.01.1444.F, Arr.Cass. 2002, 292). Een beschikking tot verwij-
zing maakt de zaak aanhangig bij de bodemrechter mits zij niet onwettig is wat de bevoegdheid
betreft, en zij blijft effect sorteren zolang zij door het Hof van Cassatie niet is vernietigd (Cass.
29 september 2010, P.10.0566.F).

Het dossier dat voorafgaand aan de rechtspleging ter inzage van partijen wordt gelegd, dient in
beginsel volledig te zijn (cf. R. VERSTRAETEN, "Het recht van verdediging in de onderzoeksfase",
NC 2008, 101-102). Het volstaat dat de inverdenkinggestelde alle stukken van het dossier heeft
kunnen inkijken en ze tijdig heeft kunnen verifiëren, ook al heeft hij van sommige stukken geen
kopie gekregen (Cass. 6 september 2011, P.11.0501.N, www.cass.be; Cass. 19 september 2006,
P.06.0608.N, NC 2007, 215, met noot E. VAN DOOREN, RW 2007-08, 609 en T.Strafr. 2007, 104).
Overtuigingsstukken moeten niet bij het ter inzage gegeven dossier worden gevoegd, maar aan
de inverdenkinggestelde dient wel inzage ervan te worden verleend wanneer hij erom verzoekt
(Cass. 18 oktober 2006, P.06.1312.F, NC 2008, 140, JT 2006, 675 en Rev.dr.pén. 2007, 257). 

Het recht van verdediging vereist dat de vervolgde persoon, in de regel, voor de rechter niet al-
leen alle regelmatig tegen hem aangevoerde gegevens vrij kan tegenspreken, maar ook dat hij
elk voor hem gunstig verweer kan doen gelden. Dit betekent evenwel niet dat het niet voorhan-
den zijn van bepaalde in beslag genomen overtuigingsstukken steeds leidt tot een miskenning
van het recht van verdediging. Het staat immers aan de rechter om op grond van alle hem voor-
liggende gegevens onaantastbaar te oordelen of en in hoeverre het niet voorhanden zijn van die
stukken een effectieve belemmering vormt voor de volwaardige uitoefening van het recht van
verdediging. Enkel wanneer de rechter vaststelt dat het ontbreken van die stukken ertoe leidt
dat de strafvordering onmogelijk kan worden voortgezet met eerbiediging van het recht op een
eerlijk proces, kan hij de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering uitspreken (Cass. 12 janu-
ari 2016, P.15.0514.N). In dezelfde zin oordeelt het onderzoeksgerecht onaantastbaar in feite of
een regeling van de rechtspleging met slechts een gedeeltelijke voeging of zonder voeging van
de door de inverdenkinggestelde gevraagde schriftelijke vertaling van stukken de uitoefening
van zijn recht van verdediging voor het onderzoeksgerecht al dan niet miskent (Cass. 15 juli
2014, P.14.1029.N, RABG 2015, afl. 1, 21, noot F. VAN VOLSEM).

3. Paragraaf 3

Artikel 127, paragraaf 3 verklaart de procedure van artikel 61quinquies Sv. integraal van toepas-
sing op het verzoek tot het stellen van bijkomende onderzoekshandelingen in het kader van de
regeling van de rechtspleging. Bijgevolg bestaat er ook een recht van hoger beroep bij de kamer
van inbeschuldigingstelling tegen een afwijzende of niet-tijdige beschikking van de onderzoek-
rechter (zie desbetreffend G. MAES, "Onderzoeksdaden – Het verzoek bijkomende onderzoeks-
daden te verrichten", Comm.Straf., inzonderheid 30-37). Anderzijds kan op basis van
artikel 127, paragraaf 3 Sv. een verzoek tot bijkomend onderzoek worden ingediend, ook al zijn
er nog geen drie maanden verstreken sinds de beslissing over een vorig verzoek door dezelfde
partij op grond van artikel 61quinquies Sv. (KI Gent 28 juni 2005, NC 2006, 67).

Zoals hiervoor gesteld, kan er in de regel slechts éénmaal een verzoek tot bijkomend onderzoek
worden gedaan. Wel kunnen de inverdenkinggestelden en de burgerlijke partijen nog een wil-
lig verzoek tot bijkomend onderzoek indienen bij de onderzoeksrechter. Uiteraard kan het
Openbaar Ministerie steeds aanvullende vorderingen nemen. Ook de raadkamer zelf behoudt
nog steeds het recht om te oordelen dat het dossier nog niet in staat van wijzen is en dat aanvul-
lend onderzoek noodzakelijk is. Partijen kunnen dus voor de raadkamer aanvoeren dat het on-
derzoek niet in staat is, en dat bijkomende onderzoekshandelingen nodig zijn om de waarheid
aan het licht te brengen. Indien de raadkamer deze hypothese genegen is en verklaart dat het
onderzoek niet in staat van wijzen is, zal de procureur des Konings eventueel de nodige vorde-
ringen nemen opdat de onderzoeksrechter zijn onderzoek verder zou voeren, eventueel in de
richting door partijen voor de raadkamer aangegeven. De raadkamer moet echter opletten dat
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zij met zulke beschikking de regeling van de rechtspleging niet blokkeert: wanneer zij geoor-
deeld heeft dat de zaak niet in staat van wijzen is om de rechtspleging te regelen, dan heeft zij
haar rechtsmacht over dat geschil uitgeput en kan zij daarop niet meer terugkomen, behoudens
nadat het onderzoek is vervolledigd of er gewijzigde omstandigheden zijn tussengekomen. Het
enkele gegeven dat het Openbaar Ministerie zijn bestaande vordering bevestigt of dat de onder-
zoeksrechter weigert verder te onderzoeken is geen gewijzigde omstandigheid (Cass. 17 april
2012, P.11.2059.N, www.cass.be). Het is echter niet zo dat de raadkamer enkel over rechts-
macht zou beschikken om de rechtspleging te regelen indien het onderzoek is vervolledigd op
de wijze zoals gesuggereerd in de eerdere beschikking (Cass. 25 november 2014, P.14.0528.N,
www.cass.be). De beoordeling door de raadkamer of de bevolen onderzoekshandelingen zijn
uitgevoerd en of bijkomend onderzoek nodig is, kan geen onregelmatigheid van de verwijzings-
beschikking opleveren, die grond geeft tot een hoger beroep op grond van artikel 135 Sv. (Cass.
14 november 2000, RW 2001-02, 236, noot I. GABRIËLS, T.Strafr. 2001, 31, noot P. KENIS, TGR
2001, 112 , noot F. MERTENS).

Onverminderd de mogelijkheden van de kamer van inbeschuldigingstelling om in hoger be-
roep een beschikking van de onderzoeksrechter tot het al dan niet toestaan van bijkomend on-
derzoek te hervormen, kan een eis tot bijkomend onderzoek niet worden geformuleerd voor de
KI die zitting houdt in hoger beroep (KI Brussel 6 maart 2000, JT 2000, 366 , noot). Wel kan de
KI ambtshalve nieuwe onderzoeksdaden bevelen (art. 228 Sv.).

4. Paragraaf 4

De behandeling van de zaak door de raadkamer geschiedt achter gesloten deuren en ook de be-
schikking wordt in niet-openbare zitting gewezen. Artikel 149 van de Grondwet, volgens welk
o.a. elk vonnis in openbare terechtzitting wordt uitgesproken, is niet van toepassing op de be-
schikking van de raadkamer (Cass. 9 juni 2004, P.04.0424.F, Arr.Cass. 2004, 1025 en Rev.dr.pén.
2005, 103; Cass. 24 januari 2006, P.05.1125.N, Pas. 2006, 213; Cass. 1 april 2014, P.13.1319.N,
www.cass.be; cf. ook infra). Behandeling in het openbaar brengt nietigheid mee. Hetzelfde geldt
in geval van aanwezigheid ter zitting van personen die geen hoedanigheid hebben of die niet
voor de dienst zijn geroepen (Cass. 12 oktober 1976, Arr.Cass. 1977, 169; Cass. 21 december
1993, P.93.1353.N, Arr.Cass. 1993, 1091 en RW 1994-95, 774, noot R. VERSTRAETEN; KI Luik
30 april 2003, JT 2003, 436). De benadeelde wordt weliswaar op de hoogte gebracht van de
rechtsdag en van de mogelijkheid tot inzage en kopiename van het strafdossier, maar mag
slechts aan het debat deelnemen en bijkomend onderzoek vragen nadat hij de hoedanigheid
van burgerlijke partij verworven heeft. Zijn niet-oproeping brengt geen nietigheid mee (zie ook:
Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2014, p. 307-402 en R. VERSTRAETEN,
Handboek strafvordering, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2012, p. 712).

De taal van de rechtspleging is deze van het einde van het onderzoek (Cass. 20 april 1999,
P.98.0935.N, Arr.Cass. 1999, 536). Een eventuele schending van de Taalwet wordt t.a.v. de partij
die deze nietigheid niet opwierp gedekt door een navolgende beschikking op tegenspraak, mits
deze niet louter voorbereidend is en mits de rechter de nietigheid niet zelf heeft opgeworpen
(Cass. 11 april 1989, AR 3210, Arr.Cass. 1988-89, 911 en Cass. 20 april 1994, P.94.0325.F,
Arr.Cass. 1994, 380 en Rev.dr.pén. 1994, 1018). De raadkamer kan de taal van de rechtspleging
niet wijzigen en kan de zaak niet naar een ander gerecht verwijzen (Cass. 20 mei 2003,
P.03.0575.N, Arr.Cass. 2003, 1219).

De rechtspleging vangt aan met het verslag van de onderzoeksrechter. Artikel 127 Sv. bepaalt
niet welke gegevens dit verslag moet bevatten (Cass. 9 juni 2004, P.04.0424.F, Arr.Cass. 2005,
1025 en Rev.dr.pén. 2005, 103). Nadien worden het Openbaar Ministerie en de partijen, die
eventueel mogen vertegenwoordigd zijn, gehoord. Wanneer de kamer van inbeschuldigingstel-
ling weigert om uitstel te verlenen om de enkele reden dat een inverdenkinggestelde op de
vlucht is en zich verborgen houdt, schendt zij de rechten van de verdediging (Cass. 11 januari
2006, P.05.1544.F, NJW 2006, 505, RABG 2006, 929, T.Strafr. 2006, 135 en Rev.dr.pén. 2006,
787).

Artikel 149 van de Grondwet, volgens welk o.a. elk vonnis met redenen is omkleed, is niet van
toepassing op de beschikking van de raadkamer, evenmin als in de regel artikel 6 EVRM (Cass.
11 maart 2008, P.07.1717.N, Pas. 2008, 659, cf. ook infra). Wel moet de beschikking van de
raadkamer in die zin met redenen omkleed zijn dat zij moet vaststellen of er al dan niet vol-
doende bezwaren bestaan. Een tegenstrijdigheid op dat punt leidt tot vernietiging, bijvoorbeeld
wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling enerzijds beslist dat er onvoldoende bezwaren
bestaan en anderzijds de inverdenkinggestelde toch naar de correctionele rechtbank verwijst.
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De raadkamer moet ook antwoorden op de conclusies van partijen, maar wanneer deze conclu-
sies enkel het al dan niet bestaan van bezwaren betreffen kan zij volstaan met de vaststelling dat
er voldoende of geen voldoende bezwaren bestaan (Cass. 11 maart 2008, P.07.1717.N, Pas.
2008, 659). Ook ingeval een partij bijkomend onderzoek vraagt, moet het onderzoeksgerecht
niet de redenen aangeven waarom het dat bijkomend onderzoek niet nodig acht, maar kan het
volstaan met de vaststelling dat zulk onderzoek niet nodig is voor de waarheidsvinding of dit
zelfs zonder meer laten blijken door een buitenvervolgingstelling wegens onvoldoende bezwa-
ren te verlenen (Cass. 21 mei 2002, P.01.0353.N, Arr.Cass. 2002, 1330). In conclusies aange-
voerde argumenten over procedurele aspecten, onregelmatigheden of excepties van bijvoor-
beeld verjaring of onbevoegdheid dienen op een meer exhaustieve wijze beantwoord te worden
(bv. Cass. 31 mei 2005, P.05.0536.N, NJW 2005, 1269; Cass. 14 december 2005, P.05.0185.F,
Pas. 2005, 2531; Cass. 7 april 2004, P.04.0260.F, Arr.Cass. 2004, 627; zie ook commentaar bij
art. 131 Sv.).
De beslissing van het onderzoeksgerecht dat de rechtspleging regelt moet niet het voorwerp uit-
maken van een echte uitspraak maar enkel van een akte die gedateerd en ondertekend is door
de voorzitter en de griffier (Cass. 26 september 1913, Pas. 1913, I, 404, zie nochtans art. 127, § 4,
derde lid Sv.). Bijgevolg tast een uitspraak in openbare zitting de geldigheid van de beslissing
niet aan (Cass. 6 februari 2001, T.Strafr. 2001, 261, noot T. DE SCHEPPER, "Over de gevolgen van
een eventueel vormgebrek in een 'overbodige' uitspraak van het onderzoeksgerecht"). Ook
moeten de onderzoeksgerechten de toegepaste regels van de rechtspleging niet vermelden, be-
halve die van de Taalwet. Het verzuim hiervan leidt echter niet tot nietigheid (Cass. 24 mei
2006, P.06.0593.F, Pas. 2006, 1194). Bovendien werd uit het bovenvermelde principe afgeleid
dat de aanwezigheid van het Openbaar Ministerie bij de uitspraak van een onderzoeksgerecht
niet essentieel is (Cass. 9 november 2005, P.05.1184.F, Pas. 2005, 2198). Het Hof van Cassatie
heeft met betrekking tot de controle van de bijzondere opsporingsmethoden beslist dat de rech-
ter in alle strafgerechten, onderzoeksgerechten zowel als vonnisgerechten, en in alle strafzaken
zonder onderscheid, moet zetelen in aanwezigheid van het Openbaar Ministerie, gelet op de op-
dracht van deze laatste om de strafvordering in te stellen en erover te waken dat de rechtsple-
ging wettelijk en regelmatig verloopt (Cass. 25 november 2008, P.07.0345.N; Cass. 28 oktober
2008, P.08.0706.N, NC 2009, 198). Die arresten hadden evenwel geen betrekking op de afwe-
zigheid van het Openbaar Ministerie bij de uitspraak.
Artikel 6 EVRM is in de regel niet van toepassing op de rechtspleging voor de onderzoeksgerech-
ten, daar deze bij de regeling van de rechtspleging geen uitspraak doen over de gegrondheid
van de strafvervolging of over de vaststellingen van burgerlijke rechten of verplichtingen (Cass.
15 juli 2014, P.14.1029.N, RABG 2015, afl. 1, 21, noot F. VAN VOLSEM; Cass. 4 april 2006,
P.05.1651.N, Pas. 2006, 764). Dit is anders indien de niet-naleving van artikel 6 EVRM het eerlijk
karakter van het proces ernstig in het gedrang dreigt te brengen (Cass. 12 september 2007,
P.07.0942.F) of het recht van verdediging onherroepelijk dreigt aan te tasten, bijvoorbeeld door
een ernstige overschrijding van de redelijke termijn (Cass. 28 mei 2008, P.08.0216.F, JLMB
2008, 1406 en Rev.dr.pén. 2008, 942; Cass. 8 april 2008, P.07.1903.N, NC 2008, 357, noot J.
MEESE, RABG 2008, 795, noot L. DELBROUCK, T.Strafr. 2008, 276, noot D. LIBOTTE en Pas. 2008,
841). Het staat evenwel niet aan het onderzoeksgerecht om de strafvordering en de burgerlijke
rechtsvordering niet ontvankelijk te verklaren wanneer de abnormaal lange duur van de rechts-
pleging niet belet dat het recht van verdediging ten volle kan worden uitgeoefend omdat geen
bewijsmateriaal à charge of à décharge door het tijdsverloop werd gewijzigd of is teloorgegaan.
Het feit dat in dergelijk geval systematisch zou worden verhinderd dat de zaak wordt uitgespro-
ken, komt er eigenlijk op neer dat inzonderheid aan de burgerlijke partijen het proces wordt
ontzegd waarop zij wachten, terwijl ook zij slachtoffer zijn van de overschrijding van de rede-
lijke termijn en wat hen betreft een billijke vergoeding enkel kan worden gevonden in een ver-
snelling van de rechtspleging en niet in de beslissing om er voorbarig een einde aan te stellen
(Cass. 7 januari 2015, P.13.1834.F; Cass. 14 april 2015, P.14.1146.N, www.cass.be). In geval van
verschillende inverdenkinggestelden, wordt de redelijke termijn niet gezamenlijk, maar in
hoofde van elke inverdenkinggestelde individueel beoordeeld (Cass. 6 maart 2013,
P.12.1980.F).
De regeling van de rechtspleging, waardoor de zaak verwezen wordt naar de correctionele
rechtbank, heeft geen invloed op de regelmatigheid van de strafvordering. Het is immers niet
die regeling die de strafvordering instelt, maar wel de vordering van het Openbaar Ministerie of
de burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter.
Wanneer de rechter oordeelt dat er bij de beklaagde een schijn bestond dat de onafhankelijk-
heid en de onpartijdigheid van de onderzoeksrechter en de rechters van de raadkamer en de


