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Woord vooraf 

Bij het begin van mijn opleiding rechten aan de Universiteit Gent werd mijn 

interesse voor het strafrecht gewekt door de inleidende cursus van Prof. De 

Ruyver. Een interesse die alleen maar groeide doorheen mijn bacheloropleiding 

en bevestigd werd bij het volgen van de inleidende cursus strafvordering bij 

Prof. Traest. 

Nadien heb ik ook in mijn masterjaren er bewust voor gekozen mij te verdiepen 

in het formele strafrecht en heb ik gekozen voor een stage bij het parket in mijn 

laatste jaar. 

Bij de keuze van mijn promotor en onderwerp heb ik mij dan ook laten leiden 

door mijn voorliefde voor het strafrecht en de strafvordering. Zo kwam ik dan 

terecht bij Prof. De Ruyver en de rechtsvergelijkende studie betreffende het Hof 

van Assisen. 

Het schrijven van deze thesis bleek een zwaardere opgave dan initieel gedacht. 

Zij vroeg specifiek opzoekingswerk naar vreemd recht en een hoop 

vertalingswerk.  

Ik haal dan ook de grootste voldoening uit het beëindigen van mijn studie met 

deze masterproef als sluitstuk. Mijn hierbij verworven kennis van de Franse en 

Engelse juridische taal, zullen in de toekomst hopelijk een meerwaarde blijken 

voor mijn beroepsleven. 

Ik wens dan ook mijn promotor te bedanken voor de steun en richting die hij mij 

heeft gegeven. 

In het bijzonder wens ik dan nog mijn familie te bedanken voor de steun die zij 

was bij het schrijven. 

Mijn thesis draag ik op aan H. Waterloos, G. Mets, J-M Galeyn, vrienden en 

familie, die mij in moeilijke tijden moed hebben gegeven en in mij zijn blijven 

geloven. 
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Inleiding 

Iedereen is in meer of mindere mate begaan met zijn eigen veiligheid en bij 

uitbreiding de veiligheid van de maatschappij. Essentieel bij de waardering van 

onze eigen veiligheid is hoe we omgaan met deviant gedrag die die veiligheid in 

gedrang zou kunnen brengen. Hoe moet men omgaan met personen die de 

zwaarste inbreuken begaan op iemands fysieke integriteit? Hoe gaan we om met 

moordenaars? 

Naar ons huidig Belgisch rechtssysteem komen zulke zware misdaden bij het Hof 

van Assisen terecht. Een instelling die zijn oorsprong vindt in een tijd waar het 

wantrouwen tegenover de staat groot was. Men vreesde, dat door het valselijk 

aanwenden van beschuldigingen van zware misdrijven, men politieke vijanden 

zou uitschakelen. Als tegenantwoord, ontstond de juryrechtspraak, om 

inmenging van de staat te weren bij de uitspraak van de zwaarste straffen.  

De vrees voor machtsmisbruik van de staat is evenwel in de huidige tijd te 

verwaarlozen. We kennen nu een democratisch bestel met checks and ballances. 

Ook al heeft ons Hof van Assisen een evolutie en een stroomlijning gekend in 

2009-2010, toch moeten we vaststellen dat de discussie over het behoud of het 

afschaffen van het Hof van Assisen nooit echt weg is geweest, ook na de recente 

hervorming. 

Het is dan ook de bedoeling van dit eindwerk bepaalde punten van kritiek, die 

zijn gerezen vanuit de Belgische rechtsleer, rechtsvergelijkend te gaan 

analyseren. We kijken daarbij naar onze zuider- en noorderburen. De keuze voor 

deze twee valt te verantwoorden vanuit onze gemeenschappelijke geschiedenis.  

Ons Hof van Assisen was een legal transplant in de Nederlanden ten tijde van 

Napoleon. Na de onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 

werd deze instelling onmiddellijk afgeschaft vanuit een aversie tegen Frankrijk, 

wat onmiddellijk verklaart waarom aan Nederlandse gerechtelijk landschap de 

juryrechtspraak vreemd is. Vermits Nederland geen juryrechtspraak kent is het 
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vanuit rechtsvergelijkend oogpunt ook verantwoord te onderzoeken hoe zij 

omgaan met de zwaarste misdrijven.  

Frankrijk is nog steeds in grote mate ons meest verwante rechtssysteem en dit 

op zich is al reden genoeg om haar te betrekken in dit onderzoek. Daarenboven 

heeft het Hof van Assisen daar al een lange geschiedenis van hervormingen, wat 

het Franse systeem uiterst geschikt maakt om de Belgische punten van kritiek 

mee te gaan vergelijken. 

Evenwel voor men kan gaan vergelijken dient eerst te worden beschreven hoe 

aan rechtsvergelijkend onderzoek wordt gedaan. 
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Hoofdstuk 1: Wat is rechtsvergelijking en wat is haar 

methode?  

1.1 Definitie 

Uit bovenstaande definities van verschillende rechtsgeleerden valt af te leiden 

dat er geen eensgezindheid is over een algemene theorie van wat 

rechtsvergelijking is. Het gebrek aan eensgezindheid valt vooral te verklaren 

door het feit dat er ook geen algemeen aanvaarde methode bestaat om aan 

rechtsvergelijking te doen. Afhankelijk van het soort onderzoek en de 

doelstellingen die men wil verwezenlijken zal men verschillende methoden 

gebruiken. In casu zal voor dit onderzoek ook een methode moeten worden 

gebruikt à la tête du cliënt. 

Het is eigen aan rechtsvergelijkers onderscheiden te maken wat, om tot een 

algemene theoretische unificatie te komen, de zaken bemoeilijkt. De voorbeelden 

van onderscheiden zijn legio1.  

Evenwel is men het, binnen de rechtsvergelijking, wel eens over een aantal 

zaken. Zo onderschrijven de meesten het onderscheid tussen macro en micro 

rechtsvergelijking. Macro rechtsvergelijking zijnde de vergelijking van 2 

rechtssystemen in hun geheel of van bepaalde groepen rechtssystemen (vb. 

continentaal vs common law). Het gaat hierbij om systemen, die niet per se 

territoriaal gebonden dienen te zijn. We denken hierbij aan groepen van 

gelijkend recht (bv het Islamrecht). Micro rechtsvergelijking beoogt dan weer de 

vergelijking van specifieke rechtsregels, niet een rechtssysteem in zijn geheel 

(bijvoorbeeld hoe wordt de delictuele aansprakelijkheid ingevuld in 

verschillende landen). Tussen beiden bestaat wel een wisselwerking. Hoe men 

rechtssystemen zal gaan classificeren zal afhangen van de instellingen en regels 

                                                        
 

 

1 KOKKINI, D., IATRIDOU, E.A., een inleiding tot het rechtsvergelijkende onderzoek, Kluwer, 1988, 3-5 
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die eigen zijn aan die systemen, instellingen en regels zoals op niveau van de 

micro rechtsvergelijking zijn vastgesteld. 

Ook nog is er eensgezindheid over het feit dat rechtsvergelijking geen tak is van 

het objectief recht2, zoals bijvoorbeeld het familierecht of het strafrecht dat wel 

zijn. Rechtsvergelijking bevat geen rechtsregels die op zich afdwingbaar zouden 

zijn. 

Een logische vereiste, waar geen twijfel over kan bestaan, is dat voor een 

vergelijking er minstens 2 concrete objecten tegenover elkaar dienen te worden 

gezet. Rechtsvergelijking is dus pas rechtsvergelijking als minstens 2 

rechtsorden met elkaar worden geconfronteerd. 

1.2 De methode 

Ook over de te hanteren methode binnen rechtsvergelijkend onderzoek is er 

geen eensgezindheid. Dit omdat iedereen vanuit zijn eigen idee werkt wat 

rechtsvergelijkend onderzoek moet inhouden, iedereen geeft er zijn eigen 

invulling aan. 

Preliminair aan het onderzoek is de afbakening van het te vergelijken object uit 

de verschillende rechtsorden, die in het onderzoek zijn betrokken. Hier concreet 

gaat het dus om het Hof van Assisen. De vraag is evenwel hoe breed we dit 

begrip mogen nemen. Als we kijken naar ons Belgisch Hof van Assisen, moeten 

we vaststellen, dat haar bevoegdheid recent enger is geworden gelet op de 

uitbreiding van de lijst van correctionaliseerbare misdrijven. Als we al een korte 

globale overschouwing maken in Frankrijk moeten we vaststellen dat daar 

eerder de gedachte leeft om bepaalde misdaden te diskwalificeren naar 

                                                        
 

 

2 KOKKINI, D., IATRIDOU, E.A., een inleiding tot het rechtsvergelijkende onderzoek, Kluwer, 1988, 3 
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wanbedrijven.  Nederland kent zelfs geen assisensysteem. Hoe gaan we 

afbakenen en wat gaan de aspecten zijn die de vergelijkende studie zullen 

uitmaken? Om dit probleem op te lossen zal hier vertrokken worden vanuit 

punten van kritiek op het Belgische systeem, daar de finaliteit van dit werkstuk 

ook ligt in een verbetering van ons Belgisch systeem. De concrete afbakening van 

welk buitenlands equivalent we in beschouwing gaan nemen, zal gebeuren aan 

de hand van de misdrijven die voor ons Hof van Assisen verschijnen. (zie supra) 

De meeste simplistische voorstelling van een rechtsvergelijkende methode 

bestaat uit 2 stappen3. Ten eerste het te vergelijken recht kennen en begrijpen, 

ten tweede dat recht te gaan vergelijken en bijgevolg gelijkenissen en verschillen 

vast te stellen.  De idee dat er effectief vergelijking moet plaatsvinden is een 

relatief recent verschijnsel. Tot voor kort meenden de meeste 

rechtswetenschappers dat de loutere kennis van vreemd recht het na te streven 

doel was.  

Deze eenvoudige voorstelling is evenwel een illusie. De meeste 

rechtsvergelijkers hanteren hun eigen methode die wel tot 5 stappen kan 

bevatten. De onderscheiden stappen zijn vaak het gevolg van een ander begrip 

van termen als ‘kennen’ of ‘vergelijken’. Iedereen heeft immers zijn eigen 

perceptie van de zaken.  

1.2.1 het recht kennen en begrijpen 

Buitenlands recht kennen en begrijpen is vaak de moeilijkste stap in het hele 

rechtsvergelijkende proces. Rechtsvergelijkende jusristen zijn gevormd naar hun 

eigen lokaal recht, zij dragen die traditie en manier van denken mee. Het risico is 

dat men zijn eigen rechtsopvattingen gaat meedragen in de fase van het kennen 

                                                        
 

 

3 - REIMANN, M., ZIMMERMAN, R., the oxford handbook of comparative law, oxford university press, 
2006, 306 
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en begrijpen van het buitenlands recht. Men kan het idee hebben dat een regel in 

het buitenland op een bepaalde manier dient te worden begrepen, terwijl in 

werkelijkheid de regel binnen zijn context moet worden gezien. Daarbij moet 

gekeken worden naar hoe hij gegroeid is, hoe hij past in het heel rechtssysteem, 

hoe hij in de praktijk wordt gebruikt,... Kortom, om het buitenlands recht te 

begrijpen zou men zich helemaal moeten verdiepen in het totale systeem aldaar, 

men moet ‘culturally fluent’ zijn. Dit is in wezen quasi onhaalbaar, wat maakt dat 

rechtsvergelijkende studies met de nodige omzichtigheid moeten worden 

gelezen. 

Elk rechtssysteem heeft determinerende elementen en vervangbare elementen4 

volgens Constantinesco. Determinerende elementen zijn deze elementen die het 

rechtssysteem uniek maken en verhinderen dat rechtsregels uit dat systeem 

zomaar buiten hun context kunnen worden gezien. Als men een determinerend 

element zou transponeren naar een rechtssysteem zou dit het totale systeem 

veranderen, ze hebben een geheel veranderende impact. Vervangbare elementen 

daarentegen zijn elementen van een rechtssysteem die geen wezenlijke impact 

hebben op het systeem en dus makkelijk kunnen weggelaten worden of 

toegevoegd worden. 

Hoe meer determinerende elementen de onderzoeker in rekening moet brengen 

hoe moeilijker zijn onderzoek. Hoe meer hij zich zal moeten verdiepen in het 

rechtssysteem van het vreemde recht. 

Mijn inziens zijn er in dit onderzoek geen of bijna geen determinerende 

elementen die de vergelijking bemoeilijken. De 3 rechtssystemen die hier aan 

bod komen, hebben voor een groot deel een zelfde rechtsopvatting en structuur 

van rechtsstaat. Het enigste determinerende element dat een marginale rol zou 

kunnen spelen is de wijze van juridisch denken, naar concepten, instellingen en 

                                                        
 

 

4 CONSTANTINESCO, L_J, Traite de droit comparé, deel II, Parijs, L.G.D.J., 1974, 34-38 
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categorieën van het recht, zoals gezegd is de Nederlands manier van omgaan met 

zware misdrijven buiten de instelling van het Hof van Assisen gegroeid. 

Daarenboven wordt de rechtsvergelijker ook vaak met een taalprobleem 

geconfronteerd. Bepaald juridisch jargon kan soms niet vertaald worden naar de 

lokale rechtstaal. Vaak zal men zo’n begrip uit het vreemd recht moeten 

beschrijven, het concreet uitleggen, om het verstaanbaar te maken.  

Het komt ook voor dat een bepaald begrip perfect te vertalen is naar de eigen 

juridische taal, maar dat het in feite in het vreemde recht een totaal andere 

invulling of betekenis heeft. Men moet dus steeds, ook al is iets schijnbaar direct 

te vertalen, kijken naar de effectieve invulling. 

Wat blijkt uit het voorgaande is dat bij rechtsvergelijking vaak appelen met 

peren worden vergeleken en dat men dus met de specifieke kenmerken van elk 

zal moeten rekening houden om ze te vergelijken.  

1.2.2. Het vergelijken 

De tweede stap in het eenvoudige 2-stappen-proces is de eigenlijke vergelijking. 

Vergelijken gebeurt meestal met een probleemoplossende finaliteit. Men heeft 

een probleemstelling en probeert door aan rechtsvergelijking te doen een 

oplossing te bieden voor het probleem. Toch kan het evengoed zijn dat de 

finaliteit ligt in het louter vaststellen van gelijkenissen en verschillen en dat de 

rechtsvergelijkende oefening daar ophoudt. 

Een verschil dat door vele rechtsvergelijkers wordt gebruikt is het verschil 

tussen functionele rechtsvergelijking en dogmatische rechtsvergelijking. De 

dogmatische rechtsvergelijker zal bij zijn onderzoek alleen oog hebben voor het 

loutere positief recht. Hij zal kijken naar de letter van de wet en geen oog hebben 

voor de rechtsleer of rechtspraak omtrent de regels. Deze methode zal snel tot 

resultaten leiden en heeft als voordeel dat zij weinig werk vergt van de 

onderzoeker. In de vergelijking van rechtsstelsels met grote gelijkenissen is deze 

manier van werken uiterst efficiënt. Er moet immers in dat soort vergelijking 

amper rekening gehouden te worden met verschillen in concept van recht.  
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Functionele rechtsvergelijking5 veronderstelt een dieper onderzoek. We gaan 

hier niet langer louter kijken naar de law in books, maar ook in naar de law in 

action. Deze manier van onderzoeken is veel grondiger en garandeert meer 

betrouwbare resultaten. De functionele rechtsvergelijker vertrekt vanuit een 

bepaald probleem en gaat kijken hoe de verschillende rechtsstelsels in het 

buitenland dit probleem oplossen. Dit vergt een diepere inleving dan de 

dogmatische vergelijking. Dit werk vertrekt ook van concrete punten van kritiek 

geuit in de Belgische rechtsleer en zal proberen die punten van kritiek te gaan 

toetsen aan de oplossingen of manieren van aanpak bij onze noorder- en 

zuiderburen. 

Bij de rechtsvergelijkende studie in dit werk is het verleidelijk zich te beperken 

tot een dogmatisch onderzoek daar prima facie de verschillen in rechtssysteem 

tussen België, Nederland en Frankrijk uiterst beperkt zijn. Toch zal rekening 

worden gehouden met de specificiteiten van elk systeem. 

 

1.2.3 Mogelijke bijkomende stappen 

De stap van vergelijken wordt door sommige auteurs nog gevolgd door een fase 

van verklaren en waarderen.  

Verklaren waarom bepaalde verschillen of gelijkenissen aanwezig zijn zal vaak 

gebeuren door oorzaken te zoeken in de geschiedenis, receptie van vreemd 

recht, economie, politieke, sociale of culturele evoluties, toeval, etc. Naar mijn 

concept van vergelijking is deze stap een niet te onderscheiden stap van de 

vergelijking zelf. Verklaren is sowieso een onderdeel van de vergelijkende stap. 

Het waarderen en beoordelen van de verschillen en gelijkenissen die naar boven 

komen, is interessant als men in het onderzoek een concreet doel nastreeft en 
                                                        
 

 

5 GRAZIADEI, M., ‘the functionalist heritage’ in LEGRAND, P., MUNDAY, R., Comparative Legal Studies: 
Traditions, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, 100-127 
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men dus de resultaten van de vergelijking kan waarderen tegenover dat 

vooropgestelde doel. Als men evenwel geen duidelijke finaliteit heeft gegeven 

aan het onderzoek, is de waardering eerder een onnoodzakelijke stap. In deze 

studie is wel een concreet doel voorgesteld, dus zal de waardering van de 

verschillen of gelijkenissen in het buitenland wel gebeuren. 

1.3. Waarom rechtsvergelijking? Verantwoording van dit stuk 

Er zijn sinds het bestaan van de rechtsvergelijking altijd bezwaren gemaakt 

tegen deze tak van de rechtsgeleerdheid. De belangrijkste bezwaren6 worden 

hieronder opgesomd.  

Vele rechtsgeleerden menen dat het nationale recht al complex genoeg is. In deze 

tijd van inflatie aan wetgeving is het al werk genoeg ons eigen rechtssysteem te 

begrijpen en te kennen en is er dus geen ruimte meer voor rechtsvergelijking. 

Ook nog, rechtsvergelijking is een avontuur dat ons verplicht ander recht te leren 

kennen, wat een moeilijke opdracht is. Het is quasi onmogelijk de juiste 

betekenis van buitenlandse rechtsregels te bevatten. In dat opzicht is het dus ook 

quasi onmogelijk een foutloze rechtsvergelijkende studie te ondernemen en 

onthoudt men zich dus best van rechtsvergelijking tout court.  

Het eigen recht is een sociaal cultureel gedefinieerd gegeven, het is uniek en 

gebonden aan de eigen staat. Het is historisch7 gegroeid en dient te worden 

beschermd. Daarom is inmenging of invloed van buitenaf niet wenselijk. 

Rechtsvergelijking is een bedreiging voor de uniek gevormde rechtssystemen 

wereldwijd. 

                                                        
 

 

6 ANCEL, M., utilité et méthodes du droit comparé, éditions ides et calendes, neuchatel, 1971, 8-9 

 
7 LEGRAND, P., comparer les droits, résolument, presses universitaires de france, 2009, 211 

 



 
 

 

14 

Uit dit laatste bezwaar komt een chauvinisme naar boven ten aanzien van de 

eigen rechtsorde. Juristen worden steeds gevormd naar hun eigen nationaal 

recht. Omdat zij niet of nauwelijks in contact komen met vreemd recht tijdens 

hun opleiding zullen zij een te grote waarde toekennen aan het eigen nationaal 

recht, wat op zijn beurt leidt tot een onverantwoord protectionisme van dit eigen 

recht.  

De voordelen van rechtsvergelijkend onderzoek overschaduwen wel grotendeels 

de bezwaren. 

Juristen komen in de praktijk regelmatig in contact met vreemd recht. Zo is het 

dat rechters quasi dagelijks met problemen van internationaal privaatrecht in 

contact komen. Zij zullen in die conflicten, met grensoverschrijdend karakter, 

vaak recht toepassen van een ander land. Rechtsvergelijking kan dus hier 

bijdragen tot de kennis van dat vreemde recht. 

Kennis van vreemd recht is een verrijking voor elke jurist. Het kan leiden tot 

beter inzicht in de eigen regels en kan een motor zijn voor verandering. Het is 

niet ongewoon dat wetgevers over de landsgrenzen heen kijken om inspiratie op 

te doen. Het is dus interessant voor juristen om zich te verdiepen in het vreemde 

recht om zo van onder uit aan de wetgever suggesties te doen. In een groeiend 

Europa is dit ook een manier van unificatie van recht. 

Als we de vraag over het wel of niet voortbestaan van het Hof van Assisen 

grondig willen beantwoorden is het rechtsvergelijkend onderzoek 

onoverkomelijk. Om een inzicht te krijgen in gans het instituut dient te worden 

gekeken naar landen met eenzelfde rechtstraditie of eenzelfde sociaal-culturele 

constellatie. Het is net in dat opzicht dat het rechtsvergelijkend onderzoek hier 

net een werkwijze zal volgen die sociaal-culturele en traditionele gelijkenissen 

en verschillen zal blootleggen ten einde het eigen recht beter te begrijpen en in 

vraag te stellen. Het waarom we aan rechtsvergelijking doen, beïnvloedt dus 

sterk hoe we aan rechtsvergelijking gaan doen binnen een bepaalde casus. 
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1.4. De werkwijze in casu 

Voor deze studie zal eerst een globaal historisch kader worden gegeven. Om een 

instelling te begrijpen en goed te kennen is het onoverkomelijk zijn geschiedenis 

te kennen. Rechtsgeschiedenis is dus cruciaal om de verschillen en gelijkenissen 

die opduiken te verklaren8 in de vergelijkende fase. 

Concreet zal het beschrijvend historisch deel beperkt stoppen aan de 

onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Tot aan die 

onafhankelijkheid is de geschiedenis van het Hof van Assisen in de 3 

rechtsorden, die het voorwerp van het onderzoek uitmaken, gelijklopend. 

Vervolgens zal eerst het eigen recht, zijnde het Belgische Hof van Assisen, 

worden beschreven. Hierbij zullen dan ook de punten van kritiek die tot 

vergelijking nopen, naar voor komen. Eerst zal de ontstaansgeschiedenis van na 

de onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden beschreven 

worden en nadien het actuele materiële recht. 

Bij het beschrijvend deel van Nederland en Frankrijk zal dezelfde werkwijze 

worden gevolgd. 

Vervolgens komt dan de vergelijkende fase, gevolgd door een waardering in het 

licht van de punten van kritiek geuit door de Belgische rechtsleer. 

 

 

 

 

 

                                                        
 

 

8 GORLÉ, F., BOURGEOIS, G., BOCKEN, H., REYNTJENS, F., DE BONDT, W., LEMMENS, K., rechtsvergelijking, 
Mechelen, Kluwer, 2007, 74 
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Hoofdstuk 2: Het ontstaan van het Hof van Assisen 

In 1689, ten tijde van Jan zonder Land, doet de juryrechtspraak zijn intrede in 

Engeland en dit tijdens de constitutiegolf die op gang komt in gans Europa. De 

juryrechtspraak is een afgedwongen recht dat de burgers moet beschermen 

tegen de monarchie en de Church of England. Blackstone beschrijft de jury als 

volgt: “twelve of his equals and neighbours, indifferently chosen, and superior to 

all suspicion.” Waaruit duidelijk blijkt dat men de rechtspraak wil afschermen 

van de wereldlijke macht van de koning. 

Het is een constitutioneel recht dat na een eeuwige strijd tegen de monarchie 

uiteindelijk werd bekomen en nog steeds tot op vandaag de fundamenten van de 

common law raakt. Het is door de Engelse rechtsleer in de 18de eeuw ook altijd 

beschouwd als het element dat de Engelse constitutie boven elke andere 

continentale plaatste. 

Het jurysysteem was in die tijd een tegengewicht tegen een streng strafrecht, 

met zware straffen. Door gebruik te maken van een jury garandeerde men dat er 

minstens 12 (dit aantal varieerde doorheen de geschiedenis) onafhankelijken 

zorgvuldig zouden oordelen over de schuld, dit gelet op de ernst van de 

mogelijke consequenties. Een jury zou dus minder snel en doordachter tot 

schuld komen dan een beroepsrechter in dit geval. Als zo’n jury een verdachte 

dan ook effectief schuldig zou bevinden, zou deze laatste dan ook zijn straf 

makkelijker aanvaarden dan indien zij uitgesproken was door een 

beroepsrechter9. 

Waar de jury bij zijn institutioneel ontstaan in elke strafzaak rechter was, zien 

we in de 18de eeuw toch een geleidelijke verschuiving.  Meer en meer kleine 

zaken worden onttrokken aan de jury. Zo zien we in de 19de eeuw dat kleine 

                                                        
 

 

9 The lay participation in the criminal trial in the XXIst century, http://www.cairn.be/revue-
internationale-de-droit-penal.htm, Thaman, S. 

http://www.cairn.be/revue-internationale-de-droit-penal.htm
http://www.cairn.be/revue-internationale-de-droit-penal.htm
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eigendomsinbreuken en assaults werden geplaatst onder de rechtspraak door 

magistraten. Evenwel bleven zwaardere misdrijven zoals felonies, misdemeanors 

wel nog onderhevig aan het oordeel van de jury. In de 18de /19de eeuw was het 

namelijk zo dat dit soort zaken zeldzaam waren en men dus de tijd had om een 

jury recht te laten spreken. Iets wat heden ten dage niet meer het geval is. 

2.1. Juryrechtbanken in Engeland voor de Franse legal transplant 

Assisenrechtbanken waren tijdelijke rechtbanken, ze bestonden uit zetels 

(vandaar ook de term assisen, sedere =zitten, s’assoire) in verschillende counties 

(zes in totaal), die oorspronkelijk bestonden uit 1 professionele rechter en 2 

assessoren, meestal lokale barons of grootgrondbezitters. Garanties van 

onafhankelijkheid en due proces of law lagen vervat in de artikelen 18 en 19 van 

de Magna Carta. De rechtbanken waren evenwel niet alleen bezet door 

beroepsrechters, maar evenzeer door lekenrechters, de grand jury. de assizes 

kwamen normaal 2 keer per jaar samen, eenmaal in de lente en eenmaal op het 

einde van de zomer.10 

Later vlak voor de receptie in continentaal Europa, werd de assisenrechtbank 

voorgezeten door 1 rechter. Nu was het wel zo dat die alleenzetelende rechter, 

door het land reisde, met collega-rechters die zich dan bezighielden met de 

civiele zaken in die county op dat moment. De rechters die zetelden in de 

assisenrechtbanken kwamen uit de 3 centrale hoven op dat moment, the King’s 

Bench, Common pleas en Exchequer. Zij namen alleen deel aan zittingen van de 

assizes en namen nooit deel aan strafzaken voor andere rechtbanken, voor 

minder ernstige misdrijven. Het is opmerkelijk dat men rechters uit die 3 

centrale hoven koos om te zetelen in een strafrechtbank, daar zij bij die 3 

centrale hoven alleen civiele zaken afhandelen. Alleen de King’s Bench had 

beperkte bevoegdheid in strafzaken. 

                                                        
 

 

10 SCHIOPPA, A. P., the trial jury in england, france, germany, Berlijn, Duncker & Humblot, 1987, 17 
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Er moet nog worden vermeld dat in Londen er een andere rechtbank bevoegd 

was voor de afhandeling van strafzaken betreffende zware misdrijven, the Old 

Bailey. Zij was bevoegd voor de stadskern van Londen, the city. Vermits zij een 

uitzonderingsregime uitmaakt zal hier verder niet worden op ingegaan. 

 

2.1.1. Het vooronderzoek11 

De procedure in Engeland was puur inquisitoir (iets wat bij de Fransen bij het 

overnemen van de juryrechtspraak veranderde). Dit betekende dat de 

bewijsverzameling in the field volledig bij het slachtoffer was, die zich dan als 

prosecutor aandiende bij de assizes. Hij handelde hier oorspronkelijk alleen, maar 

werd later tegen het einde van de 18de eeuw bijgestaan door constables 

(voorlopers van de politieofficier). Die constables handelen op verzoek van de 

prosecutor, maar staan evenzeer onder het gezag van de justice of peace 

(vrederechter), welke de centrale figuur was in het vooronderzoek vanaf de 16de 

eeuw. 

De vrederechter toen, was een burger die meestal geen juridische vorming had 

gekregen. Hij vervulde als vrederechter een parttime job in dienst van de 

overheid, dit onbezoldigd. Het was de vrederechter die in strafzaken met het 

vooronderzoek werd belast. De getuigenissen van 3den, verdachte en slachtoffer 

schreef hij vaak neer. Hierbij dient te worden opgemaakt dat zij geen 

bewijswaarde12 hebben in het proces ten gronde. Eens hij meende voldoende 

bezwarend bewijs te hebben tegen de verdachte (in het Engels spreekt men van 

de accused), beval hij zijn opsluiting tot aan het proces ten gronde. 

                                                        
 

 

11 SCHIOPPA, A. P., the trial jury in england, france, germany, Berlijn, Duncker & Humblot, 1987, 19-
24 
12 SCHIOPPA, A. P., the trial jury in england, france, germany, Berlijn, Duncker & Humblot, 1987, 32 
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Als het evenwel gaat om misdrijven die de staat raken, zoals bijvoorbeeld 

valsmunterij, dan werd geen gebruik gemaakt van voorgaande manier van 

vooronderzoek. In dat geval maakte de overheid gebruik van getrainde solicitors, 

de attorney general en de solicitor general . 

De fase van het vooronderzoek nam een einde met de charging phase. Daarbij 

werden in een geschreven document  de resultaten van het vooronderzoek in 

vervat. Afhankelijk van de ernst van de misdrijven die naar voren komen uit het 

vooronderzoek spreekt men van een information voor de lichte incriminaties en 

een indictment voor de zware.  

Het was dan de grand jury die zich moest uitspreken over de indictment. Dit 

gebeurde aan het begin van de zitting van de assizes (zie infra). Als zij ze 

bevestigde dan werd de zaak ten gronde behandeld. De grand jury diende zich 

niet uit te spreken als de charges vervat lagen in een information. In dat geval 

werd de zaak steeds ten gronde behandeld.  

Door historisch onderzoek13 is wel gebleken dat de grand jury bijna alle 

indictments bevestigde. Wat die jury eigenlijk, zuiver proceseconomisch gezien, 

quasi nutteloos maakte. Toch werd zij nog behouden tot het begin van de 20ste 

eeuw, omdat zij bezet werd door notabelen en ze dus een statussymbool was 

geworden. 

 

 

 

 

 

                                                        
 

 

13 BEATIE, J.M., Crime and the courts in Surrey, 1736-1753, in crime in England 1550-1800 (J.S. 
Cockburn), Princeton N.J. 1977, 155,163 
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2.1.2. De procedure voor de assizes, ten gronde 

2.1.2.1. De samenstelling en werking van de trial jury14 

De aanstelling van de trial jury nam aanvang met de sheriff van de county die, per 

100 mannen boven de 21 jaar die in aanmerkingen kwamen om te zetelen, er 48 

(veniremen) opriep om effectief te zetelen in de jury. Hoe hij die selectie maakte 

uit 100 is nog steeds onduidelijk. 

De mannen die uiteindelijk gekozen werden om de trial jury te vormen, waren 

meestal de lokale notabelen. Het moest gaan om ‘honest and legal men’. Dit 

waren gewoon mannen met de juiste inborst, waarbij het niet per se ging over de 

rijkere topklasse van de bevolking.  

De selectieprocedure zelf was bepaald bij statute-law. Evenwel toen men in 1665 

merkte dat te veel juryplichtige mannen hun taak ontliepen, werd er een freehold 

(eigendom), die een inkomen van 20£ of meer opbracht op jaarbasis(wat in die 

tijd een aanzienlijk bedrag was) vastgelegd om te verzekeren dat de rijken op die 

manier verplicht werden om te zetelen. Evenwel werd zo ook de onderste laag 

van de bevolking uitgesloten. Daarom werd het inkomen uit een freehold na 

verloop van tijd verlaagd naar 10£. 

In een latere fase werden achterpoortjes, zoals mannen oplijsten die niet voldoen 

aan de selectiecriteria in plaats van zichzelf, gesloten door het invoeren van 

boetes bij niet aanwezigheid en scherpere controles. 

De freehold was dus eigendom die een bepaald inkomen moest genereren om als 

jurylid op de lijst van de 100 bij de sheriff voor te komen. 

De sheriff hield een freeholders book bij per parochie met in 

aanmerkingkomende jurymannen. De sheriff maakte dan bij het proces zijn 

finale selectie uit die boeken. Bij die selectie werd rekening gehouden met het 

                                                        
 

 

14 BEATTIE, J.M., Crime and courts in England, Oxford, Oxford university press, 1986  
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aantal keer dat iemand al werd opgeroepen. Ook probeerde de sheriff jurypanels 

te maken per soort case. Zo kreeg men na verloop van tijd gespecialiseerde 

jury’s. 

Iets wat veranderde naar het einde van de 17de eeuw toe. Dan was het eerder 

gebruikelijk dat 1 jury een hele kalander/zittingsperiode afwerkte. Het werd 

zelfs zo dat men na verloop van tijd geen nieuwe jury’s inzweerde, maar gewoon 

met dezelfde bleef verder werken. De verandering in oproeping is voor een deel 

geografisch te verklaren. Sheriffs ging steeds vaker de jury opstellen uit mannen 

die dicht in de buurt van de rechtbank woonden, wat dus de eentonigheid in de 

grand jury verklaart. Men ging steeds meer gecentraliseerd rechtspreken. 

Deze eentonige samenstelling van de jury, poogde men te breken door de jury 

act van 1730, evenwel zonder effect. 

De mannen uit de freeholders book waren dus mannen van alle klassen, 

uitgezonderd de zeer armen. Zo was het dat bijvoorbeeld in de lijst van ‘persons 

as are to be retorned for jury men’ voor Surrey, van de 85 er maar 21 mannen 

waren die als gentlemen konden worden aanzien, dus van een hogere sociale 

klasse.15 Het is wel zo dat vanaf midden de 17de eeuw er een evolutie op gang 

kwam in de trial jury en de samenstelling toch elitairder werd. Het was ook zelfs 

niet meer ongewoon dat er vrederechters van deel van gingen uitmaken. 

Rechters in strafzaken werden wel steeds geweerd uit de jury. Toch kan dus 

worden vastgesteld dat aan de begingedachte, dat burgers door hun gelijken 

worden beoordeeld, enige afbreuk werd gedaan. 

Het aantal juryleden varieerde, maar mocht nooit minder dan 12 zijn. Het 

aangewezen aantal was tussen de 13 en 23, met een voorkeur voor een oneven 

aantal om staking van de stemmen te vermijden. De bovengrens van 23 werd 

uiteindelijk vastgelegd rond 1780-1790. De selectie van de juryleden, die 

                                                        
 

 

15 BEATTIE, J.M., Crime and courts in England, Oxford, Oxford university press, 1986, 331 
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uiteindelijk de trailjury uitmaakten, gebeurde door trekking van namen 

geschreven op papiertjes, uit een doos waar alle 48 namen in waren verzameld. 

Vervolgens werden zij ingezworen, per drie,  door de rechter. De verdachten 

hadden het recht om tot 20 keer de specifieke juryleden te wraken, dit volgens 

specifieke regels. De juryleden werden vervolgens belast (charged16), de rechter 

deelde hen de waarden van de common law mee, de grondwet en het recht dat 

ter zake deed.  Ze kregen dus van de rechters het specifieke recht mee dat in de 

voorliggende zaak relevant was en diende te worden gerespecteerd. Het was 

namelijk zo dat de meeste leden van de jury de common law wel goed kenden, 

maar toch soms nog enige duiding behoefden voor recht, gecreëerd in statutes 

(wetgeving).  

Oorspronkelijk waren er, voorafgaand aan de eigenlijke zitting en het oordeel 

van de jury, nog een aantal preliminaire verplichtingen en tradities. Deze zijn te 

kaderen in hun tijdgeest, waar in Engeland rechters een hoog aanzien hadden en 

het rechterlijk apparaat aldaar beheerst werd door traditie en zijn formaliteiten. 

 

2.1.2.2. Het procesverloop 

Preliminair aan de eigenlijke zitting probeerden de gezetelden en rechters,  een 

sfeer van waardigheid en ontzag te creëren, dit door de voorlezing van hun 

commissie (commissions of assize, nisi prius en in het bijzonder de commissions 

of oyer and terminer and general jail delivery, welke hen de macht gaven recht te 

spreken in elke hangende strafzaak), hun opdracht en hoedanigheid. Het was 

meer een theatraal drama om de macht, uitgaande van de rechtbank, te doen 

blijken. Het is dan ook zo dat de assisenrechters, die rondtrekkende rechters 

waren, groot ontzag genoten in elke stad waar zij een zetel hadden. Het was niet 

                                                        
 

 

16 BEATTIE, J.M., Crime and courts in England, Oxford, Oxford university press, 1986, 332; een 
voorbeeld van een charge 
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ongewoon dat zij werden onthaald met geweersalvo’s. Nadat de commissions 

waren voorgelezen, werd de zitting meestal geschorst en pas de volgende dag 

hernomen. 

De volgende dag werden de verdachten voorgeleid en werd aan hen de klacht 

voorgelezen waarna zij te kennen gaven hoe te pleiten tegen die aanklacht, 

schuldig of onschuldig. Dit procedure onderdeel werd de arraignment genoemd. 

Indien zij schuldig pleitten was een beraad van de jury over schuld dan ook niet 

meer nodig en ging de zaak direct ‘to trial’. Evenwel dient te worden opgemerkt 

dat in de eeuw voor de Franse revolutie het hoogst ongewoon was dat iemand 

schuldig zou pleiten. 

Een eigenaardige situatie was die waarbij de verdachte gewoon zweeg als de 

rechter hem naar zijn schuldig of onschuldig pleiten vroeg. Die situatie is het 

zogenaamde ‘standing mute’. Vanaf medio 18de eeuw gebeurde het dat bij zware 

misdrijven, zoals bijvoorbeeld hoogverraad, zwijgen werd aanzien als een 

schuldig pleiten. Voorheen werd bij zwijgen de vraag aan de jury voorgelegd of 

de verdachte opzettelijke zweeg. Indien zij oordeelden van wel werd de 

verdachte onderworpen aan een peine forte et dure (een harde en zware straf). 

Men werd hierbij vastgeketend in een kerker en gemarteld tot men schuldig of 

onschuldig zou pleiten of tot men stierf. In 1772 werd de peine forte et dure 

afgeschaft. 

Het is pas vanaf 1827 dat zwijgen werd aanzien als een onschuldig pleiten in 

plaats van een schuldig pleiten.  

Het proces voor de assizes komt echter pas echt op gang nadat de grand jury een 

bill of accussation meekreeg waarna de juryleden zich in een aparte ruimte 

terugtrokken en luisterden naar het pleidooi van de prosecutor (meestal het 

slachtoffer van het misdrijf) en zijn ingezworen getuigen. 

In het begin van de 17de eeuw gebeurde de deliberatie over alle indictments op 

het einde van de zittingsdag, als alle ‘gevangenen’ waren gepasseerd voor de 

rechters. Als geheugensteun werd het aangeraden aan de juryleden om nota’s te 
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nemen en stelde de klerk ook een lijst op met de namen van de gevangenen en de 

bijhorende beschuldigingen.  

De verdediging werd tijdens de beraadslaging niet gehoord, dit werd ook niet 

nodig bevonden, vermits de jury alleen aantijgingen aanhoorde, geen vaststelling 

van schuld. De verdachte moest de aantijgingen maar weerleggen na de 

beraadslaging. Dit is iets wat nu ondenkbaar is gelet op de rechten van 

verdediging, zoals bepaald in het EVRM, art. 6. Bedoeling van dit 

procedureonderdeel was te bepalen of er wel een zaak voorhanden was om 

effectief grondig te onderzoeken. Na hun beraad, dat gemiddeld maar ongeveer 

15 min. bedroeg17, legden zij aan de rechters de ‘true bill’  (dit op de achterkant 

van de bill of accusation) voor indien ze van mening waren dat de strafzaak 

voortgang moest kennen, of de ‘no true bill’, waarna de verdachte vrijgesproken 

werd ‘by proclamation’.  

De grand jury besliste dus of een zaak doorverwezen werd naar de rechter of 

niet. Ze is in dit geval te vergelijken met onze kamer van 

inbeschuldigingstelling18, die door een arrest van verwijzing een zaak naar de 

rechter ten gronde kan doorverwijzen. Het is trouwens in Frankrijk dat die 

kamer van in beschuldigingstelling er kwam in 1808 ter vervanging van de grand 

jury die moest oordelen over de verderzetting ten gronde of niet. 

Ook al lag de beslissing bij jury om een zaak door te verwijzen of niet, toch bleef 

de centrale figuur wel nog de rechter. Het was nog steeds hij die de getuigen 

ondervroeg en de verdachte de kans gaf om zijn onschuld te bewijzen 

(vermoeden van onschuld was nog niet gegroeid). Het is pas medio 18de eeuw 

dat verdachten en prosecutor (zijnde het slachtoffer in een accusatoir stelsel) een 

duidelijke stem kregen via hun ‘lawyer’ en dat de ‘lawyers’ de bevraging van de 

getuigen en de bewijsvoering in het algemeen op zich namen. 

                                                        
 

 

17 BEATTIE, J.M., Crime and courts in England, Oxford, Oxford university press, 1986, 396 in fine 
18 Artikel 233 Sv.; DECLERCQ, R., Onderzoeksgerechten, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen 
België, 1993, 182 
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De ‘lawyers’ waren lange tijd onnodig bevonden voor de verdediging omdat men 

meende dat deze perfect in staat was om zelf haar zaak te bepleiten en er geen 

nood was aan hulp van professionelen. Wel is het zo dat in zaken van 

hoogverraad de verdachte wel een raadsman mocht hebben, daar de rechter als 

staatsorgaan te betrokken was en de verdachte zich dus mogelijk in een 

zwakkere positie bevond. De rechter is ‘the better cliënt of the king’. 

De tweede grote taak van de grand jury lag in het ter ore brengen van problemen 

van administratieve aard in de county. Nadat deze zich had uitgesproken over de 

bill of accusation gaf zij haar standpunt over enig administratief probleem in de 

county, bv een brug in slechte staat. Als zij niets op te merken had deelde zij een 

‘all well’ mee aan de rechtbank. Zij zijn op die manier de stem van het volk tegen 

een slecht presterende overheid, wat te rijmen valt met hun beschermende 

functie tegen absolutistisch overheidsoptreden.  

Als de zaak dus door de grand jury to trial werd verwezen, begon eigenlijk het 

meest essentiële onderdeel van het proces dat zou eindigen met het oordeel over 

de zaak door de trial jury. Net zoals in voorgaande processtappen was de 

procesvoering mondeling. Hier probeerde ze te voldoen aan een bepaald opzet. 

In Engeland was men van mening dat het mondeling verhoren van getuigen ter 

terechtzitting een grote betrouwbaarheid van hun getuigenis met zich 

meebracht. Men zou meer waarachtig zijn in zo’n situatie. Die visie kan worden 

bijgetreden mijns inziens. 

Eerst en vooral werd er overgegaan tot de bewijsvoering ten gronde. Het kwam 

toe aan de prosecutor om als eerste zijn zaak te maken en zijn bewijs over te 

leggen. Dit was de zogenaamde prosecution case19. 

Afhankelijk van het feit of de prosecutor beroep deed op lawyers, was de zaak 

enigszins anders. Indien men een raadsman/pleiter onder de arm nam was het 

                                                        
 

 

19 SCHIOPPA, A. P., the trial jury in england, france, germany, Berlijn, Duncker & Humblot, 1987, 29-
30 
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deze die de prosecution case bracht. Zodoende legde hij eerst aan de jury uit wat 

zijn cliënt, prosecutor, was overkomen. Daarna ging hij over tot het verhoren 

voor de jury van zijn cliënt en de getuigen die zijn zaak uitmaakten. 

De beschuldigde kreeg het recht de victim-prosecutor en alle getuigen aan een 

kruisverhoor te onderwerpen. Ook kwam het toe aan de rechter bijkomende 

vragen te stellen en indien er bezwaren (objections) werden gemaakt tegen de 

competentie van getuigen kwam het ook toe aan deze laatste daarover zijn 

oordeel te vellen. De jury daarentegen was passief en stelde geen vragen aan de 

getuigen.  

Nadat de prosecutor (en zijn raadsman/pleiten) hun zaak hadden was het aan de 

beschuldigde om zijn defense case te maken. In de meeste gevallen was het zo dat 

de beschuldigde niet echt een verweer kon voeren, daar hij vaak op heterdaad 

was betrapt en/of de zaak van de prosecutor te sterk was. De beschuldigde 

verontschuldigde zich in die gavallen gewoon of gaf een omstandig kader (ik had 

honger, ik had geen geld, ik was ziek,...). Vaak pleitte hij onschuldig zelfs zonder 

enige uitleg. 

Het was alleen als de defendant een serieus verweer op poten probeerde te 

zetten dat hij zich beriep op getuigen. Op te merken is wel dat het pas van begin 

18de eeuw is dat ook de beschuldigde en zijn getuigen aan een kruisverhoor 

konden worden onderworpen. Voorheen waren zij niet ingezworen en dus niet 

onderwerpbaar aan een kruisverhoor. 
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2.1.2.3. De uistpraak, de relatie jury en rechter20 

Kort gezegd kwam het toe aan de rechter zich uit te spreken over het recht en 

kwam het aan de jury toe zich uit te spreken over de feiten. Sir Edward Coke 

verwoordde het als volgt in het Latijn: ‘ad questionem facti non respondent 

judices; ad questionem juris non respondent juratores.’. 

Nadat de prosecutor en defendant hun zaak hadden gemaakt, belastte de rechter 

de trial jury met haar opdracht en somde hij het bewijs op. Er dient wel te 

worden opgemerkt dat de rechter in zijn opsomming wel vaak zijn eigen mening 

liet naar voor komen en hij de aandacht vestigde op bepaalde punten die hij zelf 

belangrijk vond. Dit wijst duidelijk op een bepaalde vaagheid van de grens tussen 

de taak van de rechter en jury zoals hierboven beschreven. 

Een ander punt waarop de scheiding tussen de taak van de rechter en de jury is 

het zogenaamde directed verdict. Daarbij wendde de rechter zijn 

beslissingsmacht aangaande de rechtskwesties om de beschuldigde te bevrijden. 

Er waren 3 types directed verdicts: insufficiency of evidence, the accomplice rule, 

the confession rule. 

Ook al had de jury de exclusieve beslissingsmacht aangaande de feiten, toch kon 

de rechter het verdict van de jury sturen. Als de rechter het absoluut oneens was 

met de jury, stuurde hij deze vaak terug om de zaak opnieuw in beraad te nemen 

en mogelijk het verdict aan te passen. Als de jury volhield in haar mening, was dit 

alleen effectief bij vrijspraak. Indien de jury vasthield aan een schuldigverklaring 

en de rechter deze mening niet deelde, kon hij het verdict de facto negeren door 

gebruik te maken van zijn recht gratie te verstrekken. Dit zijnde een 

bevoegdheid van de koning door hem uitgeoefend. 

                                                        
 

 

20 SCHIOPPA, A. P., the trial jury in england, france, germany, Berlijn, Duncker & Humblot, 1987, 34-
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De jury besliste bij unanimiteit als zij wenste te veroordelen. Als die 

gelijkstemmigheid niet werd bereikt sprak men van een mistrial en kwam de 

zaak voor te liggen aan een nieuwe jury. Naast guilty en not guilty, zijnde general 

verdicts, was er ook nog mogelijkheid tot een special verdict21. 

Ook al lag het zwaartepunt van de macht duidelijk bij de rechter, de trial jury 

werd toch vaak geraadpleegd door de rechters aangaande de straftoemeting. Al 

was het Engels strafrecht eerder sanctiespecifiek. 

Finaal dient nog te worden opgemerkt dat hoger beroep tegen een beslissing van 

de assizes alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk was, meestal bij niet 

naleving van bepaalde processuele techniciteiten.  

Na de legal transplant in Franrijk ondergingen de assizes in Engeland nog een 

grote evolutie, evenwel is deze evolutie niet relevant voor het verdere 

onderzoek. 

 

2.2. De Frans legal transplant, tot 1814 

De geschiedenis van het Hof van Assisen was gelijklopend ten tijde van de Franse 

overheersing in de Lage landen en daarom zal zij tot aan 1814, hier in het 

algemeen historisch overzicht worden beschreven. In de beschrijvende delen, in 

de fase van het kennen en begrijpen van de verschillende rechtssystemen, zal het 

verdere individuele historisch kader worden gegeven per land, na 1814. 

De volksjury in Frankrijk werd ingevoerd bij decreet, gemaakt door de 

assemblée (protagonisten in het schrijven van de wet waren: Adrien Duport en 

Jacques-Guillaume thouret) op 16-29 september 1791, om volledig te breken 

                                                        
 

 

21 SCHIOPPA, A. P., the trial jury in england, france, germany, Berlijn, Duncker & Humblot, 1987, 38 
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met het Ancien Régime. Het gaat hier om een ‘transplant’ vanuit het Engelse 

recht, wat zeer uitzonderlijk is in de geschiedenis van het continentale recht. 

Tit. III, chap 5, art. 922: en matière criminelle (...), après l’accusation admise, le fait 

sera reconnu et déclaré par des jurés. L’accusé aura la faculté d’en récuser jusqu’à 

vingt sans motifs. Les jurés, qui déclaront le fait, ne pourront être au-dessous du 

nombre de douze. L’ application de la loi sera faite par des juges. L’instruction sera 

publique, et l’on ne pourra refuser aux accusés le secours d’un conseil. Tout homme 

acquitté par un jury légal ne peut être repris ni accusé à raison du même fait. (non 

bis in idem zat inzake juryrechtspraak opgenomen in de grondwet) (pg 4, la 

pratique de la cour....) 

Bij het opstellen van de wet was er evenwel discussie over 2 à 3 fundamentele 

principes. Er was namelijk een groot deel van de assemblée tegen de import van 

vreemd recht. Dit deel was voor het behoud van de oude procedure, maar dan 

wel in aangepaste vorm, bevrijd van haar gebreken.  

Het deel dat vasthield aan die oude procedure, vooral vanuit een gevoel van 

behoud en continuïteit, zal evenwel aan het kortste eind trekken. Toch valt het 

op dat, ook al was hun roep tot behoud ingegeven vanuit een conservatieve 

houding, er bepaalde zaken uit die oude procedure later terug hun ingang zullen 

kennen in het Franse strafprocesrecht.  

Men had op dat moment een immense bewondering vanuit Frankrijk voor die 

unieke Engelse creatie. Het respect voor het van oorsprong Engelse instituut van 

de volksjury was zelfs zo groot dat men het eerder gecreëerde openbaar 

ministerie23 tijdelijk weer afschafte.  

Die fascinatie was vooral te verklaren door het goed functioneren van de 

volksjury in de jonge revolutionaire Verenigde Staten van Amerika. Frankrijk die 

                                                        
 

 

22 ANGEVIN, H., La pratique de la cour d’Assises, Parijs, Litec, 2002, pg.4 
23 ESMEIN, A., L’histoire de la procédure criminelle en France, Vaduz, Topos Verlag AG, 1978, 417 
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net zelf gebroken had met haar monarch, voelde de nood om zich te spiegelen 

aan die revolutionaire VS, die zij per slot van rekening gesteund hadden in hun 

vrijheidsstrijd. 

Waar het volk ten tijde van het koninkrijk monddood was, kreeg het ten tijde van 

de republiek, door het invoeren van de juryrechtspraak, een stem. Het is de 

vertaling in het strafproces  van de liberale vrijheidsgedachte. 

De invoer had evenwel ook een sterk minpunt. De volksjury speelde nu 

misschien wel de hoofdrol in de assisenprocedure van de republiek, maar ze was 

te gelijkertijd het voorwerp geworden van machtsstrijd en politieke 

beïnvloeding24. De onafhankelijkheid van de jury was niet steeds gewaarborgd.  

Daarenboven kwam het niet toe aan de jury om zich uit te spreken over de 

straftoemeting. Die taak was op dat moment, net zoals in Engeland, nog steeds 

voorbehouden voor de beroepsrechters. De idee dat de juryrechtspraak het lot 

van de verdachte helemaal onttrok aan de machtsinvloed van de overheid is dus 

te nuanceren. 

In die periode werden ook nog andere garanties van onafhankelijkheid van de 

rechterlijke macht gecreëerd. Zo werd bij decreet van 8-9 oktober 

178925voorzien in een volledige openbaarheid van onderzoek ter terechtzitting, 

ruime rechten van verdediging en de installatie van adjoints. Die adjoints waren 

bedoeld om het gebrek aan openbaarheid ten tijde van de 

inbeschuldigingstelling op te vangen. Het ging om adjoints (toegevoegden), 

burgers aangeduid door de gemeenschap van inwoners van een gemeente. Zij 

vormden als het ware de controle van de publieke opinie, ook keken zij toe op de 

geheimhouding van het vooronderzoek. Het was pas als ook de kamer van 

inbeschuldigingstelling haar geheim karakter verloor, dat deze instelling haar 

raison d’être verloor en dus verdween. 

                                                        
 

 

24 MARTINAGE, R., ROYER, J-P, Les destinées du jury criminel, Hellemmes, L’espace juridique, 1990, 6 
25 ESMEIN, A., L’histoire de la procédure criminelle en France, Vaduz, Topos Verlag AG, 1978, 410 
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Het was in 180826, met de komst van de code pénal, dat het Hof van Assisen in 

Frankrijk echt formeel werd geïnstalleerd, op departementaal niveau (dus ook in 

onze kontrijen). Het droeg elke gedachte uit, zoals omschreven in het 

bovenstaande artikel, van het decreet van 1791. Het werd geconcipieerd als 

zijnde de hoogste rechterlijke instantie in strafzaken, tegen haar beslissingen 

stond geen hoger beroep open en kon alleen een buitengewoon rechtsmiddel 

worden aangewend. Het verdict van een jury werd als finaal gezien, de mening 

van het volk was immers altijd de juiste. De afwezigheid van een 2de aanleg 

bestaat trouwens tot op heden nog steeds in onze Belgische assisenprocedure. 

In die code pénal zat ook al de eerste wijziging in het procedureverloop van het 

Hof van Assisen. Hier verdween de inbeschuldigingstelling en doorverwijzing 

naar Assisen door de jury en kwam er een kamer van inbeschuldigingstelling 

(une chambre d’accusation) in de plaats. Deze nieuwe kamer werd ingedeeld bij 

het Hof van Beroep en bestond uit 3 professionele rechters. 

Die eerste wijziging, kwam er nadat men vaststelde dat een jury, die de 

tenlasteleggingen moest opstellen en appreciëren, zich al te vaak, onbewust, 

inliet met het appreciëren van het bewijs en daarom soms niet doorverwees naar 

Assisen.  

2.2.1. de procedure, bij wet van 1791 

De procedure is gekenmerkt door een gelaagdheid. Ze start op kantonaal niveau, 

loopt via het district (later wordt dit het arrondissement) om mogelijk te 

eindigen op departementaal niveau.  

Op kantonaal niveau werd een start genomen bij de vrederechter. Hij handelde 

ambtshalve of op verzoek. Hij kon enkel ambtshalve optreden in geval van een 

flagrant misdrijf of in het geval van een verdacht overlijden, zijnde een overlijden 

                                                        
 

 

26 PRADEL, J., “Le jury en France, une histoire jamais terminée”, Revue international de droit pénal, 
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waarvan de oorzaak niet onmiddellijk vast te stellen is. In het laatste geval moest 

hij zich ook ter plaatse gaan ter afstapping, daarbij liet hij zich bijstaan door 2 

‘actieve’ burgers. De vrederechter kon ook geaddieerd worden door een klacht 

(plainte). De plainte27, was de vordering tot vervolging door de partie lésée. 

Hieruit blijkt duidelijk de Engelse manier van procesvoering. Het initiatief ligt 

vooral bij de getroffene, het accusatoire karakter van het proces komt duidelijk 

naar voor. Hij liet de beschuldigde voor zich verschijnen en vaardigde daarvoor 

een bevel tot medebrenging28 uit. Finaal is er nog de aangifte door de partij 

zonder belang, de zogenaamde dénonciation civique. Hierbij kon elke burger 

naar de vrederechter stappen en zo de zaak aanhangig maken. Als de 

dénonciateur zijn aangifte bevestigd en ondertekend had, was de vrederechter 

gehouden te handelen zoals bij een klacht uitgaande van de partie lésée29 

Eens verschenen, ging de vrederechter over tot bewijsverzameling30. Daarvoor 

liet hij getuigen horen en liet hij zich mogelijks de processen verbaal overmaken. 

Als de procedure gestart was op initiatief van de getroffene, was de rechter 

verplicht de getuigen te horen aangebracht door de getroffene31. Hij maakte ook 

processen verbaal op telkens de getroffene daarom verzocht.  Als laatste werd 

dan ook de inculpé ondervraagd. Als de vrederechter meende dat er genoeg 

bezwaren waren tot criminele vervolging, vaardigde hij een 

aanhoudingsmandaat32 uit en werd de beschuldigde onmiddellijk opgesloten in 

het arresthuis dat zich op het districtsniveau situeerde. Als de rechter vond dat 

er te weinig bewijs was of de beschuldigde onschuldig leek, werd deze laatste 

                                                        
 

 

27 Art. 1, titel V, decreet van 1791, Collection des décret de l’assemblée nationale constituante, 
dijon, l’imprimerie de P. Causse, 1792 
28 Art. 2-4, titel I, decreet van 1791, Collection des décret de l’assemblée nationale constituante, 
dijon, l’imprimerie de P. Causse, 1792 
29 Art. 3, titel VI, decreet van 1791, Collection des décret de l’assemblée nationale constituante, 
dijon, l’imprimerie de P. Causse, 1792 
30 Art. 8, titel V; titel III; artikel 3, titel IV, decreet van 1791, Collection des décret de l’assemblée 
nationale constituante, dijon, l’imprimerie de P. Causse, 1792 
31 Art. 6, titel V, decreet van 1791, Collection des décret de l’assemblée nationale constituante, 
dijon, l’imprimerie de P. Causse, 1792 
32 Art. 5-7, titel VIII, decreet van 1791, Collection des décret de l’assemblée nationale 
constituante, dijon, l’imprimerie de P. Causse, 1792 
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onmiddellijk in vrijheid gesteld. Een invrijheidstelling onder voorwaarden was 

toen nog vreemd aan de procesvoering. 

De beslissing tot invrijheidstelling of indien de vrederechter zelfs geen bevel tot 

medebrenging uitvaardigde, kon worden gedwarsboomd door de partie lésée, de 

getroffene. Zij kon direct naar het 2de, arrondissements, niveau gaan. Daarvoor 

eiste zij van de vrederechter un acte portant refus33 (een akte van weigering), 

waarna zij de zaak kon voorleggen aan de jury d’accusation (jury van 

inbeschuldigingstelling). 

De tweede fase van de procedure van het decreet van 1791 speelt zich af op het 

niveau van het district. Op dit niveau zetelde de jury van inbeschuldigingstelling, 

de jury werd bijgestaan door een directeur du jury.  

Deze laatste was een beroepsrechter, komende van het korps rechters op dat 

district niveau, die gedurende 6 maanden de zaak in handen nam. Concreet liet 

hij zich alle processtukken, vergaard door de vrederechter, overmaken, dewelke 

hij ook onderzocht. Daarenboven kwam het ook toe aan die directeurrechter van 

de jury om binnen de 24uur na de aanhouding van de verdachte deze te gaan 

ondervragen in de gevangenis. Het verhoor maakte het voorwerp uit van een 

proces verbaal.  

Het kwam dan toe aan deze rechter om in eerste instantie de 

inbeschuldigingstelling te beoordelen. Als hij vond dat er geen reden tot 

inbeschuldigingstelling was, diende hij de zaak binnen de 24 uur voor te leggen 

aan de rechtbank van het district. Dit is niet de jury van inbeschuldigingstelling! 

Deze rechtbank zou zich dan uitspreken over de al dan niet 

inbeschuldigingstelling, na de commissaris van de republiek te hebben gehoord. 

De beslissing van de rechtbank werd dan vervat in de akte van 

                                                        
 

 

33 Art. 20, titel V, decreet van 1791, Collection des décret de l’assemblée nationale constituante, 
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inbeschuldigingstelling (l’acte de accusation) die zou worden voorgelegd aan de 

jury van inbeschuldigingstelling34.  

Zolang de zaak niet voor de jury van inbeschuldiging was verschenen bezigde de 

directeurrechter zich verder met het onderzoek. Hij kon bijvoorbeeld verder 

getuigenissen verzamelen, de welke schriftelijk werden opgenomen.  

In deze fase van het proces kon de directeurrechter de verdachte in tijdelijke 

vrijheid stellen35 in afwachting van het proces indien hij meende dat deze geen 

echt direct gevaar betekende en hij waarschijnlijk een lichte straf tegemoet ging. 

Hierbij is toch enige kritische bedenking te maken. Deze appreciatie van de 

directeurrechter heeft het risico de latere beslissing van de jury ten gronde te 

beïnvloeden. De directeurrechter geeft immers zijn mening aangaande de 

strafmaat door zulke tijdelijke invrijheidstelling, wat de jury zou kunnen doen 

neigen naar een milde toepassing van de strafwet. 

De bevoegdheden van de directeurrechter zijn evenwel beperkter in het geval de 

zaak bij de vrederechter is aangebracht op initiatief van een plagnant (klager) of 

een dénonciateur civique (burgerlijke aangever). Die bevoegdheidsbeperking 

kwam er wel alleen als de klager of burgerlijke aangever zich meldden bij de 

directeurrechter binnen de 2 dagen. Indien deze zich tijdelijk meldden, diende de 

directeurrechter bij de redactie van zijn acte d’accusation rekening te houden 

met die partij.  

Als de directeurrechter van mening was in beschuldiging te stellen, in het geval 

zij niet tot een akkoord kwamen aangaande de inhoud van de akte, kregen zij 

elke de kans hun eigen versie van die akte van beschuldiging te schrijven en 

kwam het aan de jury van inbeschuldigingstelling toe een keuze te maken tussen 

beide. 

                                                        
 

 

34 2de deel titel I, decreet van 1791, Collection des décret de l’assemblée nationale constituante, 
dijon, l’imprimerie de P. Causse, 1792 
35 Art. 30,31, titel I, decreet van 1791, Collection des décret de l’assemblée nationale constituante, 
dijon, l’imprimerie de P. Causse, 1792 
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Als de directeurrechter meende dat er geen inbeschuldigingstelling opportuun 

was, mocht deze niet direct naar de rechtbank van het district gaan. De initiatief 

nemende partijen bij de vrederechter konden immers zelf hun akte van 

inbeschuldiging direct voorleggen aan de jury van inbeschuldigingstelling36. Wel 

was het zo dat elke akte van inbeschuldigingstelling het advies moest krijgen van 

de commissaris van de republiek. Dit advies was ofwel ‘la loi autorise’ ofwel ‘la 

loi défend’. Het eerste advies was een gunstig advies, het tweede type advies was 

een veto, waardoor de rechtbank van het district zich toch zou moeten 

uitspreken  over de akte van inbeschuldigingstelling.  

Vervolgens kwam het dan toe aan de jury d’accusation om zich te gaan 

uitspreken over de aan haar voorgelegde acte d’accusation. De jury was 

samengesteld uit 8 juryleden en werd voorgezeten door de directeurrechter. 

Deze had, in de fase van de procedure, de opdracht de jury in te lichten over haar 

opdracht en haar alle processtukken mee te delen. De neergeschreven 

getuigenverklaringen werden haar niet overgemaakt. Deze processtukken 

werden eerst voorgelezen, waarna de getuigen zelf in personam verhoord 

werden door de jury ter terechtzitting. Ook werden de klager en/of de burgerlijk 

aangever nog gehoord37. De zitting van de jury van inbeschuldigingstelling 

verliep achter gesloten deuren. 

De acht juryleden hielden na het bekijken van de processtukken en het horen 

van de getuigen en partijen beraad, dit onder leiding van de oudste onder hen. 

De directeurrechter nam niet deel aan dit beraad. Er werd beslist bij 

meerderheid. De beslissing werd door het oudste jurylid dan bijgeschreven 

onder de akte van inbeschuldigingstelling, ofwel kwam er ‘oui, il y a lieu’ ofwel 

een ‘non, il n’y a pas lieu’. Bij een inbeschuldigingstelling werd door de voorzitter 

                                                        
 

 

36 Art. 12, titel I, decreet van 1791, Collection des décret de l’assemblée nationale constituante, 
dijon, l’imprimerie de P. Causse, 1792 
37 Art. 20, titel I, decreet van 1791, Collection des décret de l’assemblée nationale constituante, 
dijon, l’imprimerie de P. Causse, 1792 
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van de jury onmiddellijk een aanhoudingsbevel38 uitgevaardigd. Al kon ook 

geopteerd worden voor een voorlopige invrijheidstelling, deze diende wel 

voorafgaandelijk te worden goedgekeurd door de strafrechtbank. Als de jury van 

inbeschuldigingstelling de verdachte niet belaste werd deze onmiddellijk in 

vrijheid gesteld in het geval hij al aangehouden was.  

De finale fase is het onderzoek ten gronde voor het tribunal criminel, 

geïnstalleerd op departementaal niveau (dit zijn in België op 1 uitzondering na 

de huidige provincies). De rechtbank zelf bestond uit 3 rechters, waaronder 1 

voorzitter. Naast het college van rechters was er ook nog een jury. De overheid 

werd vertegenwoordigd door een openbaar aanklager (accusateur public) en een 

commissaris van de republiek.  

Het college van rechters diende zich in op het einde van het proces enkel uit te 

spreken over de straf.  

De jury daarentegen diende zich uit te spreken over de feiten39. De selectie van 

de juryleden gebeurde op grond van een lijst geregistreerde stemgerechtigden 

per district, samengevoegd in 1 generale lijst bijgehouden door de procureur-

générale-syndic. Deze lijst diende als basis voor een driemaandelijkse selectie 

door die procureur-générale-syndic van 200 namen. Die 200 vormden een lijst 

van sessie. De lijst van sessie werd door de voorzitter van de tribunal criminel 

dan overgemaakt in aanwezigheid van de commissaris van de republiek en 2 

municipale officiers aan de openbaar aanklager, dit in vertrouwen. Deze laatste 

kreeg dan de kans maximaal 20 personen van de lijst te schrappen, dit zonder te 

motiveren. De resterende namen werden in een urne gestoken waarna het lot 12 

gezworenen aanduidde. Deze 12 vormden niet per se de jury zoals ze zou zetelen 

ter terechtzitting. Ook aan de beschuldigde kwam het recht toe juryleden te 

                                                        
 

 

38 Art. 29, titel I, decreet van 1791, Collection des décret de l’assemblée nationale constituante, 
dijon, l’imprimerie de P. Causse, 1792 
39 J.B.,DUVERGIER, collection complète des lois, décrets, ordonnances réglements et avis du conseil-
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weren40 en dit kon hij voor 20 personen, ook hier zonder motief. Na zijn recht tot 

weren zonder motivering, beschikte de beschuldigde over nog een recht tot 

weren, ditmaal niet kwantitatief beperkt. Het verschil was wel dat bij dit 2de 

recht tot het wraken van juryleden, de beschuldigde wel moest motiveren 

waarom. het kwam dan aan het college rechters toe om te oordelen over de 

geldigheid van die motivering. De geweerde gezworenen werden vervangen 

door nieuwe gezworenen, tevens aangeduid door het lot. 

Zij werden ingezworen door de volgende eedaflegging41 voor het tribunal 

criminel: “Vous jurez... de vous décider d’après les charges et les moyens de défense, 

et suivant votre conscience et votre intime conviction avec l’impartialité et la 

fermeté qui conviennent à un homme libre.”. Twee zaken komen hier duidelijk 

naar voor, dat zij beslissen naar hun eigen overtuiging en dat zij dit doen als een 

vrij man. Dit laatste is weer een uiting van de doorstroming van de liberale 

opvattingen in het strafrecht op dat moment. 

De taak van de openbaar aanklager nu is bijna ongewijzigd gebleven. Ook toen 

was het de accusateur public die de misdrijven moest vervolgen42 zoals 

gestipuleerd in de akte van inbeschuldigingstelling, hierbij gaf hij de nodige 

uitleg in zijn requisitoor43. Ook leverde de openbaar aanklager de getuigen à 

charge44, deze plicht werd aangevuld door een recht van de klager, indien deze er 

was, om zijn eigen getuigen naar voor te brengen ter ondersteuning van de 

tenlastelegging.  

                                                        
 

 

40 Art. 10, titel XI, decreet van 1791, Collection des décret de l’assemblée nationale constituante, 
dijon, l’imprimerie de P. Causse, 1792 
41 Art. 24, titel VII, decreet van 1791, Collection des décret de l’assemblée nationale constituante, 
dijon, l’imprimerie de P. Causse, 1792 
42 Art. 1, titel IV, decreet van 1791, Collection des décret de l’assemblée nationale constituante, 
dijon, l’imprimerie de P. Causse, 1792 
43 Art. 3, 18, titel VII, decreet van 1791, Collection des décret de l’assemblée nationale 
constituante, dijon, l’imprimerie de P. Causse, 1792 
44 Art. 12, titel VI, decreet van 1791; artikel 3, titel VII, decreet van 1791, Collection des décret de 
l’assemblée nationale constituante, dijon, l’imprimerie de P. Causse, 1792 
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De commissaris van de republiek was belast met het toezicht op de correcte 

toepassing van de wet. Telkens hij een onregelmatigheid vaststelde had hij het 

recht de correcte toepassing van de wet te vragen. Hij was ook diegene die belast 

was met de uitvoer van de straf bij een positief verdict45.  

De procedure zelf nam een aanvang met de overbrenging van de beschuldigde 

naar het maison de justice (arresthuis). Binnen de 24 uur na zijn aankomst aldaar 

werd de beschuldigde ondervraagd door de voorzitter van de rechtbank in 

aanwezigheid van de openbaar aanklager. 

Het kwam aan de voorzitter ook toe het onderzoek verder te zetten en mogelijks 

nieuw aangebrachte getuigen, door de openbaar aanklager, de private klager of 

de beschuldigde zelf, te verhoren46. De bedoeling van dit soort getuigen in  deze 

fase van het proces is hen bijkomende info te vragen en niet nieuw bewijs te 

verschaffen. De aangebrachte schriftelijk opgenomen getuigenissen werden wel 

niet voorgelegd aan de jury als zijnde bewijs.  

De procedure voor het tribunal criminel verliep volledig mondeling en openbaar. 

Aan dat mondelinge karakter van de procedure werd de grootste zorg besteed. 

Aan de jury werden immers alleen als overtuigingsstukken de akte van 

inbeschuldigingstelling en de processen verbaal als die er waren overgemaakt. 

Alle ander bewijs, de getuigenissen, dienden mondeling te worden overgemaakt 

aan de jury. Dit betekende concreet dat elke getuige ter terechtzitting moest 

verschijnen en onderworpen werd aan een verhoor. De wetgever had een 

duidelijke afkeer voor de gebruikelijk wettelijke bewijzen en wou eigenlijk 

zoveel als mogelijk de innerlijke overtuiging van de juryleden laten spelen.  

Als alle getuigen waren gehoord en alle bewijs was aangebracht, maakte de 

voorzitter van het tribunal criminel de vragen, waarop de jury moest 

                                                        
 

 

45 Art. 5, titel VIII, decreet van 1791, Collection des décret de l’assemblée nationale constituante, 
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46 Art. 12, titel VI, decreet van 1791, Collection des décret de l’assemblée nationale constituante, 
dijon, l’imprimerie de P. Causse, 1792 
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antwoorden, schriftelijk over. Schriftelijk omdat men vreesde dat de rechter die 

de vragen mondeling overmaakte een mogelijks te grote invloed zou kunnen 

hebben op het oordeel van de jury. De juryleden moesten zich daarbij uitspreken 

over 3 zaken. Ten eerste, is er een misdrijf gepleegd? Ten tweede, heeft de 

beschuldigde het misdrijf gepleegd? Tot slot ten derde moesten zij zich 

uitspreken over de concrete omstandigheden. Die omstandigheden waren onder 

andere: was er opzet of niet, was er intentie om te schaden,... De vragen die aan 

de jury werden gesteld, waren er op gericht een antwoord te bekomen op die 3 

punten. Het was niet noodzakelijkerwijs zo dat zij overeenstemden met de 

tenlastelegging zoals uiteengezet in de akte van inbeschuldigingstelling. Aan de 

jury werd elk feit afzonderlijk voorgelegd. Zij beantwoordde de gestelde vragen 

met oui of non.  

De voorzitter maakte de vragen over aan de jury, nadat hij deze had opgesteld in 

overleg met zijn mederechters en nadat hij ze in de openbaarheid had 

voorgelezen. 

Nadat zij de vragen van de voorzitter in schriftelijke vorm ontvangen had, trok 

de jury zich terug in beraad. De stemming verliep toen wel anders dan nu. Elk 

jurylid moest afzonderlijk gaan stemmen in de chambre de conseil. Die chambre 

de conseil bestond uit een rechter aangewezen door de voorzitter en de 

commissaris van de republiek en de gezworene die op dat moment zijn stem 

kwam uit brengen. Het jurylid diende zijn mening de geven over de zaak met de 

hand op het hart. Hij stak daarna een bal van zwarte of witte kleur, afhankelijk 

van zijn  stem, in een doos. Dit laatste diende als controlemiddel.  

Net zoals in Engeland beantwoordde de jury elke vraag gesteld door de 

voorzitter unaniem. Het was wel zo dat als minstens 3 juryleden negatief 

stemden, dit in het voordeel van de beschuldigde diende spelen. Dit aangaande 

de aanhoudendheid van het feit (en faveur, soit pour décider que le fait n’est pas 
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constant,...47) en aangaande de vragen gericht op de intentie en motieven van de 

beschuldigde.  

Na het beraad en de stemming werd de doos met witte en zwarte ballen in de 

zaal gebracht en werden de stemmen geteld. Na te telling gaf de voorzitter van 

de jury het verdict. 

In het geval dit negatief was voor de beschuldigde kwam het dan in de eindfase 

van het proces toe aan de rechters om zich uit te spreken over de straf. Elke 

rechter, beginnend bij de jongste en eindigend bij de voorzitter, gaf daarbij zijn 

mening, dit mondeling in de rechtszaal48.  

Zoals eerder al vermeld was het aanwenden van een rechtsmiddel niet mogelijk 

daar de mening van een jury onaantastbaar was. Cassatieberoep was wel steeds 

mogelijk, al kwam het alleen toe aan de veroordeelde en de commissaris van de 

republiek om dit buitengewoon rechtsmiddel aan te wenden. De termijn 

hiervoor bedroeg 3 dagen. In het geval dat de beschuldigde vrijgesproken werd, 

had de commissaris van de republiek slechts een termijn van 24 uur. Net zoals 

nu was Cassatieberoep alleen mogelijk indien de wet niet correct was toegepast 

of er een voorgeschreven formaliteit op straffe van nietigheid niet was nageleefd. 

Als het beroep gegrond werd verklaard, werd een nieuwe procedure gestart voor 

een nieuw tribunal criminel. Het verdict van de eerste jury bleef evenwel staan, 

ook al werd het Cassatieberoep gegrond bevonden, als dit alleen op grond van 

een verkeerde toepassing van de wet was en niet op grond van de niet naleving 

van een voorgeschreven formaliteit.  

Na deze wet die de geboorte van het Hof van Assisen in zich had, is de procedure 

nog verfijnd en aangepast. Zo kwam het dat Merlin aangesteld werd door de 

assemblée om in een wetboek de procedure voor overtredingen, wanbedrijven 

                                                        
 

 

47 Art. 28, titel VII, decreet van 1791, Collection des décret de l’assemblée nationale constituante, 
dijon, l’imprimerie de P. Causse, 1792 
48 Art. 9, titel VII, decreet van 1791, Collection des décret de l’assemblée nationale constituante, 
dijon, l’imprimerie de P. Causse, 1792 
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en misdaden te gaan schrijven. Zo werd dus in de Code des délits et des peines de 

juryprocedure verder uitgewerkt en aangepast. 

Later kwam er dan de code d’instruction criminelle in 1808 (die voor het eerst 

ook de term cour d’assises gebruikte) onder impuls van Napoleon. In die nieuwe 

codificatie werd opnieuw nagedacht over het jurysysteem en hoe het diende te 

werken. Het was zelfs zo dat het bestaan van de jury in Frankrijk voor vele 

rechtsgeleerden op dat moment als nodeloos werd gezien. Napoleon 

daarentegen drukte zijn wil tot behoud van de jury door en dus bleef de jury 

geïnstalleerd. De reden voor de behoudsgezindheid van Napoleon is evenwel 

ingegeven vanuit een bescherming van de eigen macht. De keizer vreesde dat 

indien hij de berechting van zware misdrijven en misdrijven tegen de staat in 

handen zou geven van beroepsrechters, hij minder invloed op deze laatste zou 

kunnen uitoefenen49. Hij was van oordeel dat een jury, bestaande uit gewone 

burgers makkelijk bespeelbaar zou zijn en zou oordelen zoals hij dat wilde.  

Naar het einde van het keizerrijk is de basisgedachte van de juryrechtspraak, 

zoals bij het begin van de revolutie, volledig weg. De jury is er op dat moment 

niet meer om de burger te beschermen tegen een te dominante overheid, maar 

wel om als instrument te dienen voor Napoleon en zo zijn macht uit te kunnen 

oefenen in de rechtszaal. 

Belangrijke wijziging evenwel is het nieuwe systeem van jurysamenstelling50. In 

de eerste jaren van het Hof van Assisen in Frankrijk was gebleken dat deze al te 

vaak samengesteld was uit een totaal incompetent allegaartje burgers wat hun 

verdict in geloofwaardigheid deed afnemen. In het wetboek van Napoleon 

werden dan ook kwalificaties voor juryleden ingeschreven. Zo werd een 

leeftijdsvereiste van 30 jaar gesteld en bovendien was het vereist dat men al zijn 

                                                        
 

 

49 JALLAMION, C., MENICHETTI, K., Les destinées du code d’instruction criminelle, Rijsel, Centre 
d’Histoire Judiciare, 2009, 81 
50 JALLAMION, C., MENICHETTI, K., Les destinées du code d’instruction criminelle, Rijsel, Centre 
d’Histoire Judiciare, 2009, 82 
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burger- en politieke rechten nog had. Ook moest men tot 1 van de 3 categorieën 

behoren: de stemgerechtigden, belangrijke ambtenaren of mensen met een 

belangrijk beroep (bv bankier), de aangeduide door de minister. 

Ook wordt de lijst van sessie, bijgehouden door de préfet, van de initiële 200 

herleid naar 60, waarvan de président d’assises er nog 24 schrapte. Uit de 36 

overblijvende werd dan een jury van 12 geloot bij de start van een proces. 

Voor de rest blijft het jurysysteem in grote lijnen quasi ongewijzigd. De volgende 

grote wijziging in Frankrijk komt er bij de uitvinding van correctionalisering van 

misdaden. Dit zal uitgebreider besproken worden in het beschrijvende deel over 

Frankrijk. 

Het is deze code d’instruction criminelle die in België tot op heden nog steeds 

grotendeels ongewijzigd van kracht is. 
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Hoofdstuk 3: Beschrijvend gedeelte België en punten 

van kritiek 

Na de val van het keizerrijk van Napoleon in 1814-1815 was er overal in Europa 

een nood bij de staten, die vroeger deel uitmaakten van het keizerrijk, een eigen 

rechtsidentiteit te creëren. Elke nieuwe staat wou zijn eigen codificaties en eigen 

wetten.  

In het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, wou men zo veel als mogelijk 

afstand nemen van het Franse model van strafproces. Dit betekende dan ook dat 

het voorontwerp van een nieuw strafwetboek en een wetboek van 

strafvordering, de jury totaal afzwoer. Toen het voorontwerp van deze nieuwe 

wetboeken voor de 2de kamer kwam, waren bijna alle vertegenwoordigers van 

de zuidelijke landshelft (het huidige België) tegen. Na de Belgische 

onafhankelijkheid werd in Nederland dit nieuwe strafrecht wel goedgekeurd. 

Hoe deze nieuwe rechtstraditie verder vorm kreeg, wordt verder in het 

respectievelijke deel over Nederland besproken. 

Het Belgische strafwetboek daarentegen volgde zijn eigen weg. Het duurde 

evenwel nog enkele decennia voor een nieuw wetboek van kracht wordt. Door 

politieke crisissen waren de eerste pogingen mislukt, zo ook het project van 

minister Lebeau. Deze laatste wou het Belgische systeem afstemmen op het 

Franse van dat moment. Dit wou zeggen een mildere strafwet. 

Het is evenwel wachten tot 1848 vooraleer de eerste succesvolle poging tot 

hervorming van de strafwet een feit zou worden. In dit nieuwe wetboek is vooral 

de hand van Haus51 terug te vinden. Het is ook hij die in de voorbereidende 

werkzaamheden de rapporteur is aan het parlement.  
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In 1867 kwam het lang verwachte strafwetboek er dan uiteindelijk toch. Een 

nieuw wetboek van strafvordering bleef evenwel uit en men bleef dus werken 

met de code pénale van 1808. Dit betekende dat sinds de Code Napoleon voor de 

strafvordering het instituut van het Hof van Asssisen geen, of nauwelijks geen 

wijzigingen had doorgemaakt.  

De afwezigheid van vernieuwing  op het gebied van het strafprocesrecht is 

betreurenswaardig, daar de wens tot wijziging al tot uiting kwam in de 19de 

eeuw. Een wens die recentelijk nog heropleefde in het schrijven van een nieuw 

wetboek, dat evenwel nooit wet is geworden, door Prof. Franchimont. Men is er 

dus tot op heden nooit in geslaagd een nieuw wetboek te schrijven dat effectief 

tot wet is verworden. De enigste verwezenlijking is de voorafgaande titel van het 

wetboek van strafvordering, van 17 april 187852.  

We stellen vast dat de evolutie van de strafvordering er een is die bestaat uit een 

constant pragmatisch ingrijpen. Men heeft steeds kleine wijzigingen 

doorgevoerd daar waar er een noodzaak was.  

3.1. Het debat rond Assisen 

Ten aanzien van het Hof van Assisen zijn de meningen altijd verdeeld geweest en 

zij is doorheen de jaren altijd een punt van discussie geweest. Daarbij kan 

worden vastgesteld dat de discussie het hevigst werd gevoerd als er een 

ophefmakend Assisenproces bezig was.  

Zo werd bijvoorbeeld in 1967 aan UCL, een conferentie gehouden onder leiding 

van Jean Dabin, met veel notoire rechtsgeleerden van binnen- en buitenland om 

te discussiëren over het al dan niet afschaffen van de juryrechtspraak. De 

meerderheid was voor een afschaffing. De bedenking moet hier wel worden 

gemaakt in welke mate Dabin zijn publiek zonder bijbedoelingen heeft gekozen. 
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Hij was namelijk zelf tegenstander van Assisen. Het is trouwens zo dat in andere 

colloquia er net in de tegenovergestelde zin werd geoordeeld. 

Begin de jaren 90 werd het land geconfronteerd met zware criminaliteit, zo was 

er de bende van Nijvel, de zaak Haemers en  later nog Dutroux. Er kwamen op 

dat moment disfuncties bloot te liggen in gans het strafrechtelijk bestel en dat 

lokte dan ook discussie binnen de rechtsleer en actie van de wetgever uit. Een 

voorbeeld van optreden van de wetgever is bijvoorbeeld de hervorming van de 

politie. 

Ook het Hof van Assisen werd opnieuw in vraag gesteld en bediscussieerd. Er 

werden opnieuw rondetafelgesprekken georganiseerd waar vooraanstaande 

juristen in debat gingen met elkaar. Hierbij kwamen belangrijke punten van 

kritiek naar boven. Het zijn deze punten, rekeninghoudende met de recente 

wetwijziging, die de basis zullen vormen voor het rechtsvergelijkend onderzoek. 

Een veel voorkomend argument voor de afschaffing, is de complexiteit van een 

strafproces in vergelijking met strafprocessen uit het verleden en het gebrek aan 

scholing53 bij de lekenrechters. Zij zouden niet meer ten volle alle elementen van 

de zaak kunnen begrijpen, daar er nu vaak sociale, fiscale, commerciële, 

economische,... elementen in het spel zijn. We zullen zien dat aan die verzuchting 

in Frankrijk wel al enigszins is tegemoet gekomen (zie infra). Ook is het zo dat de 

verdediging en de burgerlijke partij(en) bijgestaan worden door opgeleide 

juristen, die de jury bespelen. Degene die het best op het gemoed van de jury kan 

inspelen haalt meestal zijn slag thuis. Een beroepsrechter zou objectiever het 

bewijsmateriaal kunnen appreciëren.  

Ook wordt gezegd dat de initiële raison d’être van de jury verdwenen is. De 

rechterlijke macht waarvan men vreesde, ten tijde van de Franse revolutie, dat 

zij niet onafhankelijk en onpartijdig zou zijn, is dit nu wel. Actueel is het risico 
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dat de overheid druk uitoefent op magistraten quasi onbestaand. Men heeft dus 

geen jury meer nodig om het volk te beschermen tegen de overheid, aangezien 

de rechterlijke macht deze taak nu ten volle op zich neemt. 

Als laatste grote punt van kritiek kwam nog de inefficiëntie, in economische 

termen, van de procedure naar boven. De procedure in België werd al te vaak als 

traag bevonden. Het was de wens de minister van justitie om ook dit gebrek te 

remediëren. 

In 1997 werd een eerste wetsvoorstel ingediend tot herziening van het Hof van 

Assisen. Een wetsvoorstel dat evenwel nooit wet geworden is, maar wel de 

discussie over assisen heeft doen oplaaien. De rest van de jaren 90 werd er hevig 

gedebatteerd in de juridische wereld, met als culminatie de oprichting van een 

commissie door de minister van justitie. De commissie werd concreet in 

november 2004 belast met de opdracht na te denken over het doel van assisen 

en het aantal assisenzaken teneinde concrete voorstellen tot hervorming te doen. 

In haar tussentijds rapport in 2005 stelt de commissie 2 oplossingen voor, ofwel 

de afschaffing van het Hof van Assisen en de installatie van een nieuw soort 

rechtbank/hof, ofwel het behoud van de Assisenprocedure, maar dan in 

gemoderniseerde vorm. Minister Onkelinx, die al van in den beginne tegen de 

eerste optie was, stelde een commisie aan bij KB die uiteindelijk uitwerking 

moest geven aan de moderniseringsoptie. De commissie werd gevraagd een 

voorontwerp van wet te maken, gebaseerd op 7 punten54.  

De commissie volbrengt haar taak en levert in 2005 een voorontwerp van wet af 

tot herziening van de assisenprocedure, maar de minister van justitie laat het na 

om dit tot wetsontwerp te laten verworden. Na 3 jaar stagnatie, komt op 25 

september 2008 een wetsvoorstel van senator Phillipe Mahoux in het parlement. 

Wat uiteindelijk de lang verwachte modernisering zal initiëren. Het wetsvoorstel 
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is wel grotendeels schatplichtig aan het voorbereidende werk van beide 

bovenvermelde commissies. 

Na een periode van meer dan 10 jaar discussie en debat over de herziening van 

assisen, komt de nieuwe procedure er dan uiteindelijk toch op 21 december 

2009. Het dient evenwel te worden opgemerkt dat zonder het arrest Taxquet55, 

dat als katalysator werkte, assisen nog steeds als een mank instituut zou verder 

leven. In haar arrest wijst het EHRM, België op de verplichting om in criminele 

zaken de rechterlijke (door professionelen of leken) uitspraak te motiveren. Iets 

wat Cassatie na een kort moment van twijfel ook onderschrijft in haar arrest 

Habran56. De wetgever werd voorbij gestoken door het EHRM en moest dus 

volgen. 

3.2. De Assisenprocedure, nu 

Om uiteindelijk tot vergelijking te kunnen komen, dient hier, louter formeel, de 

rechtelijk de procedure te worden beschreven. Ook zal bij bepaalde delen van de 

procedure worden gewezen op de concrete aanpassingen die de wet57 van 2009 

aanbracht en in welke mate de wet tegemoet is gekomen aan de punten van 

kritiek zoals hierboven beschreven. 

Voor het Hof van Assisen worden misdaden berecht, zijnde de zwaarste 

misdrijven van de 3deling (overtredingen, wanbedrijven en misdaden). Evenwel 

moet direct worden opgemerkt dat niet alle misdaden uiteindelijk voor het Hof 

van Assisen worden berecht. België kent immers een systeem van 

correctionalisering58, dat vanuit Frankrijk kwam overwaaien in de eerste helft 

van de 19de eeuw. 
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Toen werd aan de kamer van inbeschuldigingstelling werd de mogelijkheid 

geboden om misdaden waar een gevangenisstraf op stond, met in achtneming 

van verzachtende omstandigheden, niet door te verwijzen naar Assisen, maar 

naar de correctionele rechtbank. Die mogelijkheid tot correctionalisering is 

steeds meer uitgebreid.  

Later in de 2de helft van 19de eeuw werd dan uiteindelijk in het strafwetboek het 

systeem van verzachtende omstandigheden ingeschreven zodat ook de rechter 

ten gronde deze in rekening kon nemen om de straf te verminderen. 

In 2009 werd gekozen voor het behoud van het systeem en niet voor de 

aanpassing van de definitie van misdaden. De lijst met correctionaliseerbare 

misdaden werd wel danig uitgebreid59. De lijst van correctionaliseerbare 

misdaden bevat nu ook sommige misdaden waar een gevangenisstraf op staat 

van meer dan 20 jaar. Ook pogingen tot zware misdaden worden 

correctionaliseerbaar. Over welke het hier concreet gaat is in de rechtsleer 

discussie60. 

Door de nieuwe wet is dus eigenlijk de bevoegdheid ratione materiae van het Hof 

van Assisen ingekort. 

Het Hof van Assisen is georganiseerd, naar Frans voorbeeld, op provinciaal 

niveau, met een extra hof in het arrondissement Brussel61. Ze bestaat uit 3 

professionele rechters en 12 lekenrechters zijnde de jury. Over de samenstelling 

van de jury volgt meer in de beschrijving van het eigenlijke procesverloop. Het 

                                                        
 

 

59 GUILLAIN, C., WUSTEFELD, A., La réforme de la cour d’assises, Anthemis, 2011, 104-105 
60 de wet lijkt  voor sommigen, de poging tot zware misdaden die bestraft worden met 
levenslange opsluiting, in de lijst de willen zetten. Dit is zeggens sommige rechtsleer slechts 
schijn, daar de wet andere pogingen met lichtere straffen niet heeft laten opnemen in de 
desbetreffende lijst. Ook nog is het zo dat pogingen tot misdrijven, bestraf worden met de straf 
onmiddellijk lager dan  die van het gepoogde misdrijf. De tekst is onduidelijk. 
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college van professionelen wordt voorgezeten door een rechter van het Hof van 

Beroep62, de 2 andere rechters63 komen van de rechtbank van eerste aanleg. 

Er moet nog worden opgemerkt dat er een mogelijkheid bestaat tot inzweren 

van nog eens 12 plaatsvervangende juryleden64, die de debatten ook bijwonen. 

Dit op vordering van de procureur generaal of ambtshalve. Deze mogelijkheid is 

gecreëerd om zieke juryleden snel te kunnen vervangen. 

Een zaak voor het Hof van Assisen is verschillend van andere strafprocessen, in 

die zin dat zij een formeler karakter65 heeft dan de andere. De voorzitter speelt 

een actieve rol in de bevraging van getuigen en het is ook hij die de orde in 

rechtszaal bewaart. De debatten verlopen mondeling. 

3.2.1. De kamer van inbeschuldigingstelling 

Opdat een zaak voor het Hof van Assisen zou komen, dient deze eerst door te 

verwezen worden door de kamer van inbeschuldigingstelling.  

Nadat de raadkamer66 vastgesteld heeft dat een zaak tot de bevoegdheid van het 

Hof van Assisen behoort, is het de taak van de procureur des Konings om het 

dossier over te maken aan de procureur generaal, opdat deze laatste de 

rechtspleging voor de Kamer van inbeschuldigingstelling  (KI) zou kunnen 

aanvatten. 

De KI kan op 3 mogelijke manieren uitspraak doen. Ofwel oordeelt zij dat tegen 

de inverdenkinggestelde te weinig bezwaren zijn en verklaart zij dat er geen 

reden is tot vervolging67. Ofwel oordeelt zij dat er reden tot vervolging is, maar 

geen reden tot verwijzing naar assisen en verwijst zij dan ook naar de bevoegde 
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correctionele rechtbank of politierechtbank68. Ofwel stelt zij de 

inverdenkinggestelde in beschuldiging en verwijst zij hem door naar het Hof van 

Assisen, indien zij meent dat het misdrijf er één is dat tot de bevoegdheid van 

assisen behoort69. 

 

3.2.2. De preliminaire zitting 

Het eigenlijke proces neemt een aanvang met een preliminaire zitting. Tot deze 

zitting worden de partijen opgeroepen70 door de procureur generaal, die hen 

dagvaardt en daarbij een exploot laat betekenen van de akte van 

inbeschuldigingstelling. Die betekening moet ten minste 20 dagen voor de zitting 

zelf gebeuren. Zoniet kunnen partijen een nieuwe datum71 en uur in limine litis 

vragen. 

Het eigenlijke doel van de preliminaire zitting is het opstellen van de lijst van 

getuigen72 die zullen worden gehoord op het proces. De voorzitter, die in de 

preliminaire fase alleen zetelt,  kiest uit de lijsten, neergelegd door de partijen en 

de procureur generaal, deze getuigen die hij ter terechtzitting wil horen. De lijst 

stel hij op na de opmerkingen te hebben gehoord van alle betrokken. De 

voorzitter bepaalt ook de volgorde waarin de verschillende getuigen zullen 

worden gehoord, waarbij de moraliteitsgetuigen steeds als laatste moeten 

komen. Als getuige over de feiten dient ook steeds minstens 1 politieambtenaar 

in de finale lijst opgenomen te worden.  
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Ook heeft de nieuwe wet het aantal moraliteitsgetuigen in een assisenproces 

proberen te verlagen73. Daartoe heeft ze de onderzoeksrechter in de fase van het 

gerechtelijk onderzoek verplicht een moraliteitsonderzoek74 te houden in de 

leefomgeving van de inverdenkinggestelde. Hierbij zal hij dus iedereen gaan 

bevragen die hem een goed beeld kan schetsen van de persoonlijkheid van de 

inverdenkinggestelde. Daarnaast beveelt de onderzoeksrechter ook een 

psychologisch deskundigenonderzoek. 

De politieagenten75, die het moraliteitsonderzoek uitvoerden, worden steeds 

opgenomen in de finale lijst getuigen. Dit om het moraliteitsonderzoek toch 

enigszins contradictoir te maken. 

Deze manier van werken met getuigen is nieuw ingevoerd door de wet van 2009, 

zij beoogt het assisenproces te stroomlijnen en performanter te maken. Dit 

kadert in een proceseconomische doelstelling. 

Dat er een lijst met getuigen wordt samengesteld door de voorzitter betekent 

niet dat er geen nieuwe getuigen kunnen worden opgeroepen tijdens de loop van 

het proces. De voorzitter mag alle maatregelen nemen die hem nuttig lijken om 

de waarheid aan het licht te brengen. Hij kan krachtens de wet de nodige 

personen daartoe ook laten verschijnen76 ter terechtzitting, dit indien nodig zelfs 

met een bevel tot medebrenging. 

3.2.3. De zitting ten gronde 

Het eigenlijke proces kent ingang met de dagvaarding77 van de partijen door het 

parket generaal, met een dagvaardingstermijn van 15 dagen. Aan hun wordt het 

arrest van de preliminaire zitting betekend, samen met de dagvaarding ter 
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verschijning op de zitting ter samenstelling van de jury en de dagvaarding ter 

verschijning op de zitting ten gronde. 

Algemeen78 kan worden gezegd dat deze fase van het proces volledig mondeling 

verloopt. Men blijft dus trouw aan het basisconcept van de juryrechtspraak uit 

Engeland. De getuigen moeten hun verklaring mondeling doen voor de jury. Alle 

schriftelijk neergeschreven getuigenissen uit het vooronderzoek zijn dus 

mondeling over te doen.  

Evenwel moet dit mondelinge karakter worden genuanceerd. Getuigenissen 

gedaan voor de onderzoeksrechter, mogen worden voorgelezen door deze 

laatste als hij als getuige verschijnt. Andere verklaringen, aan politieambtenaren 

gedaan, mogen wel door de voorzitter worden voorlezen aan de jury. Er kan ook 

nog beroep worden gedaan door de jury op deskundigen. De 

deskundigenverslagen die daaruit voortkomen kunnen wel als bewijs dienen, 

zonder dat zij mondeling moeten worden voorgesteld. Van zelfsprekend is er ook 

bewijs dat niet mondeling kan worden overgebracht, zoals daar: zijn foto’s, in 

beslag genomen zaken,... 

Ook is er nog het principe van continuïteit van procesvoering79. Eens het proces 

ten gronde begonnen is, kent zij voortgang zonder enige onderbreking totdat de 

jury uit beraad komt en zich uitspreekt over de schuldvraag. Natuurlijk is er wel 

ruimte voor de nodige rustpozen. 

De eerste stap in het proces ten gronde is de samenstelling van de jury. Ter 

samenstelling vertrekt men van een lijst gezworenen. Op die lijst gezworenen80 

staan personen ingeschreven die aan 5 cumulatieve voorwaarden moeten 

voldoen: ingeschreven zijn in het kiezersregister, al zijn burgerlijke en politieke 

rechten genieten, 28 jaar zijn of ouder en niet ouder dan 65 jaar, kunnen lezen en 
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schrijven en geen veroordeling hebben gehad tot een gevangenisstraf van meer 

dan 4 maanden of een werkstraf van meer dan 60 uur.  

Vanuit deze basislijst wordt dan, in het geval zich een assisenproces aankondigt, 

een bijzondere lijst81 gemaakt, die niet minder dan 60 namen telt en geloot 

wordt uit de lijst van gezworenen. De personen die voorkomen op de bijzondere 

lijst worden dan ten laatste 2 werkdagen voor de echte zitting ten gronde 

opgeroepen.  

Eens verschenen ter terechtzitting worden uit die bijzonder lijst, samengesteld 

overeenkomstig de bepalingen van het gerechtelijk wetboek, de juryleden één 

voor één geloot. Men kan zijn juryplicht alleen ontlopen als men een 

rechtsgeldige reden82 kan voorleggen. Het is dan de voorzitter die over de 

vrijstelling van juryplicht beslist.  

Vervolgens na de loting van de 12 namen, komt het toe aan de verdediging en het 

openbaar ministerie om maximaal 6 juryleden te wraken83 (dit aantal ligt hoger 

naargelang er plaatsvervangende juryleden zijn geloot of niet). Zij dienen hun 

redenen tot wraking niet te geven. 

Ook nog rust op de voorzitter een wrakingsplicht84, ten einde te verzekeren dat 

er een bepaald evenwicht is in geslacht binnen de jury. Hij zal mannen of 

vrouwen moeten wraken tot dat maximum 2/3 van de jury bestaat uit personen 

van het ene of het andere geslacht. 

Nadat dit is gebeurd worden de juryleden ingezworen. De voorzitter leest hierbij 

de tekst voor zoals bepaald in artikel 289 van het wetboek van strafvordering en 

de juryleden antwoorden daarop met: “ik zweer het”.  
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De ingezworen krijgen nadien een informatiesessie, waarin hun het 

procesverloop wordt uitgelegd.  

Na de samenstelling van de jury belanden we dan in de volgende fase van het 

proces, zijnde de voorlezing van de beschuldigingen zoals vastgelegd door de 

kamer van inbeschuldigingstelling85.  

Nadat dit is gebeurd krijgt het openbaar ministerie de mogelijkheid een korte 

samenvatting van de feiten te geven. Als zij er voor kiest om dit de doen dient zij 

wel een objectieve houding aan te nemen, daar in deze fase van het proces het 

parket nog geen stelling mag innemen. Daar is een moment voor tijdens de 

procesgang. Vaak wordt daarna ook al toegelaten aan de beschuldigde om 

beknopt zijn verdediging uiteen te zetten86. 

Verder is het ook nog een gebruik dat de voorzitter de beschuldigde verhoort 

over de feiten87. De beschuldigde krijgt zo de kans om voor het eerst zijn 

standpunt toe te lichten. Sommige rechtsleer vindt dat deze stap de sereniteit 

van het debat voor het hof zouden kunnen bedreigen. 

Vervolgens worden dan de getuigen verzameld en worden zij in een zaal aparte 

gezet tot het hun beurt is om te getuigen. De voorzitter kan indien hij collusie88 

vreest tussen de getuigen, deze apart zetten.  

Als zij voor het hof verschijnen leggen zij de getuigeneed89 af. Deskundigen die 

als getuigen worden gehoord zullen naast de getuigeneed ook de 

deskundigeneed90 moeten afleggen. Daarna bevraagt de voorzitter de getuigen, 

                                                        
 

 

85 Art. 292, lid 1, Sv. 
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ten einde er zich van de vergewissen in welke graad zij banden hebben of 

verwant zijn met de beschuldigde of de burgerlijke partij(en).  

Deze laatste bevraging is van nut om uit te maken of iemand wel kan worden 

gehoord als getuige. De wet sluit91 immers bepaalde personen uit die een 

familieband hebben, gehuwd of wettelijk samenwonend zijn of geweest zijn met 

de beschuldigde, uit. De uitbreiding naar wettelijk samenwonenden en ex 

wettelijk samenwonenden is nieuw. Dit omdat het hun getuigenis aan 

geloofwaardigheid ontbreekt om in rekening te worden genomen door de jury. 

Wel kan de voorzitter, na verzet van het parket generaal of de partijen, toelaten 

dat deze personen buiten eed worden gehoord en dat hun verklaringen als 

loutere inlichtingen worden gebruikt. 

In bepaalde gevallen kunnen getuigen ook op afstand worden gehoord, bij 

videoconferentie92 of bij teleconferentie93. 

Het recht tot vragen94 stellen aan de getuigen komt toe aan alle rechters, leken 

en professionelen. De juryleden moeten wel eerst het woord vragen aan de 

voorzitter. Voor de beschuldigde, de procureur generaal en de burgerlijke 

partij(en) is de situatie licht verschillend. Ook zij hebben het recht vragen te 

stellen aan de getuigen, maar zij dienen dit de doen bij monde van de voorzitter. 

Met andere woorden, zij dienen hun vragen dus eerst aan de voorzitter over te 

maken, die ze dan nadien stelt aan de getuige. De voorzitter kan wel steeds 

bepaalde vragen weigeren. 

Indien de voorzitter oordeelt dat de aanwezigheid van de beschuldigde een 

intimiderende indruk zou kunnen hebben op de getuige en dat daarom zijn 

verklaringen niet meer waarachtig zouden zijn, kan hij de getuige in 
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afwezigheid95 van de verdachte horen. Na dit apart verhoor, wordt de 

beschuldigde ingelicht over wat de getuige heeft verklaart. 

Tijdens de fase van het verhoor van getuigen of daarna, zal de voorzitter de 

fysieke bewijsstukken96 overleggen aan de beschuldigde. Daarbij vraagt de 

voorzitter ook standaard of de beschuldigde de voorwerpen herkent. Indien de 

voorzitter meent dat daartoe redenen zijn, laat hij deze bewijsstukken ook 

voorleggen aan de getuigen. 

Dient nog te worden vermeld, pro memorie, dat getuigen die valse verklaringen 

afleggen, zich schuldig maken aan het misdrijf meineed97 en zij een 

gevangenisstraf riskeren. 

Nadat alle getuigen zijn gehoord worden elk van de beschuldigden, indien er 

meerdere zijn, behandelt, te beginnende met de hoofdbeschuldigde. Eerst en 

vooral worden de burgerlijke partij(en) en de procureur generaal aanhoort98. Zij 

zetten hun middelen uiteen ter staving van de beschuldigingen. Ze verklaren 

waarom volgens hen de beschuldigde gestraft moet worden. Daarna is het aan de 

beschuldigde om deze aantijgingen te weerleggen, waarbij het openbaar 

ministerie en de burgerlijke partij een recht van antwoord hebben. Wel is er 1 

algemeen beginsel dat dient de worden gerespecteerd in elk strafproces. De 

beschuldigde krijgt altijd het laatste woord. 

Vervolgens belanden we in een cruciale fase in de procesgang. De fase van 

deliberatie. Onder impuls van de rechtspraak van het EHRM in de zaak Taxquet 

(zie supra), is deze fase het meest ingrijpend veranderd door de wet van 2009. 

De voorzitter moet nu de vragen, die hij meegeeft aan de jury in haar deliberatie, 

individualiseren. Hij moet de schuldvraag voor elk van hen stellen aan de jury en 
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dit gelet op de concrete omstandigheden99. Met andere woorden, de voorzitter 

mag zijn vraag ook niet te algemeen formuleren. 

De vragen door de voorzitter, worden in openbaarheid voorgelezen aan de jury 

en overhandigd aan het hoofd van de jury100, zijnde diegene wiens naam het 

eerst werd getrokken bij de samenstelling van de jury. Ook wordt hen de akte 

van inbeschuldigingstelling en in voorkomend geval de akte van verdediging 

meegegeven. Tevens wordt aan hen het strafdossier ter beschikking gesteld, 

waarbij we opmerken dat ook de schriftelijke verklaringen van getuigen in het 

vooronderzoek niet meer moeten verwijderd worden. Dit was wel nog het geval, 

naar de regeling voor de nieuwe wet van 2009. 

Da voorzitter geeft de jury ook nog enige toelichting en waarschuwt hen voor 

bepaalde zaken101 en bepaalde pleegvormen welke zij moet respecteren. Waarbij 

de belangrijkste inlichting die hij hun meegeeft is, dat zij moeten tot schuld 

besluiten als zij daartoe komen boven elke redelijke twijfel. Dit is een 

vernieuwing, daar de juryleden zich vroeger moesten leiden door de vraag: “zijt 

gij in gemoede overtuigd?”. 

Vervolgens trekt de jury zich terug in deliberatie102. Zij komt terug pas terug 

buiten als zij een verdict heeft bereikt. Niemand zal de deliberatie verstoren dan 

na verlof van de voorzitter. Hijzelf kan worden geroepen door de jury om een 

antwoord te bieden op een rechtsvraag. In dat geval wordt hij vergezeld door 

zijn assessoren en alle partijen. Tijdens de deliberatie gaan zijn vraag per vraag 

te werk en wisselen zij argumenten uit. 

Nadat zij elkaars mening hebben aanhoord gaan de juryleden over tot stemming. 

Het hoofd van jury geeft aan elk van de juryleden daarvoor een briefje met 
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volgende exacte bewoording103: “in eer en geweten, mijn antwoord is, ja, neen”. 

Zij dienen dan één van de 2 mogelijke antwoorden te schrappen. De stemming 

gaat eerst over de schuld aan het hoofdfeit, vervolgens over de verzwarende 

omstandigheden104. De stemmen worden verzameld door het hoofd van de jury 

en in een daartoe bestemde bus gestoken. 

Het is het hoofd van de jury die dan de stemmen telt, waarbij hij blanco 

stemmen, zijnde stemmen waarbij niets of alles is geschrapt, in het voordeel van 

de beschuldigde moet zien105. De uitslag schrijft het juryhoofd naast de vraag, dit 

zonder vermelding van de stemuitslag, alleen als de beslissing over het hoofdfeit 

slechts tot stand is gekomen bij eenvoudige meerderheid106. Bij staking van de 

stemmen, wordt de stemming in het voordeel van de beschuldigde besloten107. 

Nadat zij de stemming hebben afgerond komt de jury terug in de rechtszaal en 

zal de voorzitter hun vragen wat de uitslag is van de beraadslaging. Alleen de 

jury en voorzitter zijn op dat moment aanwezig108. Hierbij zal dan het hoofd van 

de jury het woord nemen en verklaren: “in eer en geweten is de jury tot een 

verklaring gekomen”109. De verklaring110 wordt ondertekend door het juryhoofd 

en aan de voorzitter overhandigd, de welke hij dan ook ondertekent. De 

verklaring wordt nadien ook door de griffier getekend. Deze laatste laat dan ook 

een kopie maken van de verklaring. Tenslotte wordt de originele verklaring in 

een enveloppe  gestoken. 

Na deze procedurele formaliteit vervoegt de voorzitter zich met zijn 2 

assessoren bij de jury, om het verdict samen te motiveren. Deze stap kan in 

uitzonderlijk geval nog worden vooraf gegaan door een uitspraak van het Hof bij 
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eenvoudige meerderheid over de schuld, in het geval de jury de beschuldigde 

slechts schuldig bevond bij eenvoudige meerderheid111. 

Dit laatste is een tegemoetkoming in bepaalde mate aan de kritiek van een 

gebrek aan professionalisme binnen de jury. Als de jury weinig eenduidig is in 

haar antwoord, zal het professionele college rechters het laatste woord krijgen. 

Of dit ver genoeg gaat is bediscussieerbaar.  

De gezamenlijke deliberatie over de schuld is de meest ingrijpende verandering 

in de assisenprocedure. Zoals eerder gezegd is zij ingegeven door rechtspraak 

van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Die innovatie in het 

strafprocesrecht was dringend en moest eenduidigheid brengen in de 

verschillende Hoven van Assisen, daar deze tijdelijk elk een eigen systeem van 

motiveren hanteerden om aan het EHRM tegemoet te komen. 

De motivering betekent dat rechters en jury de beslissing van de jury, positief of 

negatief, zullen moeten omkleden met de nodige redenen112. Zij dienen niet op 

elke conclusie van de partijen te antwoorden. De motivering is bedoeld om de 

beschuldigde inzicht te geven in het waarom van de beslissing van de jury. 

Als tijdens het schrijven van de motivatie, de rechters unaniem van mening zijn 

dat de jury zich heeft vergist in haar beslissing, kan zij de zaak opnieuw laten 

voorleggen aan een nieuwe jury113. Dit kan evenwel alleen in het geval de jury, 

menens de rechters, verkeerdelijk tot schuld is gekomen. 

Ook hier zien we dat toch enige professionele tussenkomst mogelijk is in de 

verdictvorming. 

In alle andere gevallen, komt de jury samen met de rechters naar buiten en 

wordt, in aanwezigheid van de beschuldigde, de enveloppe met de verklaring 
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van de jury geopend door de voorzitter. Vervolgens leest hij het arrest voor, met 

de beslissing van de jury en de motivatie. Indien de rechters ex art. 335 Sv. 

hebben moeten beslissen, wordt daar ook melding van gemaakt in het arrest. 

In geval van vrijspraak beveelt de voorzitter de onmiddellijk vrijlating114 van de 

beschuldigde, tenzij deze nog voor andere feiten een gevangenisstraf uitzit of in 

voorlopige hechtenis zit. 

Als de beschuldigde schuldig wordt bevonden belanden we dan in de laatste fase 

van het assisenproces, de straftoemeting. Deze fase is door de nieuwe wet 

ongemoeid gelaten. Het oude artikel 364 Sv. is qua inhoud gewoon overgenomen 

in de nieuwe wet, wel in andere bewoordingen115. 

De straftoemeting116 zelf gebeurt in afwezigheid van de beschuldigde. Het hof en 

de gezworenen trekken zich terug voor een beraad over de straf. De straf wordt 

bepaald door een stemming waar volstrekte meerderheid dient te worden 

bereikt. De stemming begint bij de jongste gezworene, nadien komen de 

magistraten aan beurt, waarbij begonnen wordt bij de jongst benoemde. Er 

wordt maximaal 2 maal gestemd om de vereiste volstrekte meerderheid te 

bereiken. Als na 2 stemmingen nog 2 meningen overblijven dient iedereen zich 

achter de meest gunstige mening voor de beschuldigde te scharen. 

Nadien wordt nogmaals gestemd aangaande de motivering van de straf, waarbij 

opnieuw een volstrekte meerderheid dient te worden bereikt. 

Naar mijn mening is dit systeem ergens gebrekkig aangezien 1 persoon zijn 

mening kan laten gelden als deze mening maar de lichtste is van de 2 

overblijvende na 2 stemrondes. Het kan evenwel zijn dat dit probleem zich in de 

praktijk zelden stelt. 
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Finaal is er dan nog het debat rond de burgerlijke belangen. De burgerlijke 

vorderingen moeten voor het arrest zijn ingesteld, opdat zij ontvankelijk zouden 

zijn. Hoe men dit doet wordt uitgelegd in art. 4 V.T. Sv. Het hof doet uitspraak 

over de burgerlijke belangen in afwezigheid van de jury. 

De burgerlijke partij kan ook vorderen dat aan haar de zaken worden 

teruggegeven117 die in het strafdossier waren opgenomen. 

3.2.4. Rechtsmiddelen 

In het finale rapport over de hervorming van Assisen, stond als aanbeveling het 

creëren van een 2de aanleg. Evenwel kunnen we in de parlementaire 

voorbereidende werken118 zien dat de Senaatscommissie deze tweede aanleg 

onnodig vond. Als argument worden naar voren geschoven, dat door de 

hervormingen van assisen, het aantal assisenzaken toch gaat dalen en er 

derhalve een minder grote nood zal zijn aan een beroepsmogelijkheid. Ook nog 

wordt gezegd, dat er een mogelijkheid is tot aanwending van een buitengewoon 

rechtsmiddel en dat er een mogelijkheid is voor het hof om de zaak naar een 

nieuwe jury door te verwijzen in geval zij een schuldig bevinding onjuist vindt. 

Toch moet worden gewezen op de evolutie in de rechtspraak van het EHRM, die 

meer en meer de dubbele aanleg als een onderdeel van het recht op een eerlijk 

proces begint te beschouwen. Ook al heeft België bij het 7de protocol119 bij het 

EVRM een voorbehoud gemaakt, zou men hier toch beter rekening mee houden 

als men zich in de toekomst niet in een isolement wil bevinden in Europa. 
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Daarnaast moet worden gezegd, dat als de beschuldigde verstek laat, de gewone 

regelen van verzet120 van toepassing zijn, ook al gaat het hier om een 

assisenproces. De beschuldigde heeft een termijn van 15 dagen, te rekenen vanaf 

de betekening, om verzet aan te tekenen. 

Het is de kamer van inbeschuldigingstelling die zich zal moeten uitspreken over 

de ontvankelijkheid van het verzet. De KI verklaart het verzet steeds 

onontvankelijk als de beschuldigde of zijn advocaat niet verschijnt op de zitting. 

3.2.5 Buitengewoon rechtsmiddel 

Finaal is er dan ook nog de voorziening in Cassatie, waarvoor de beroepstermijn 

15 vrije dagen bedraagt. De beschuldigde, het openbaar ministerie en de 

burgerlijke partij(en) kunnen Cassatieberoep aantekenen. Dit gebeurt door een 

verklaring neer te leggen ter griffie. De burgerlijke partijen kunnen alleen 

Cassatie aantekenen voor hun burgerlijke belangen, niet voor het strafrechtelijke 

gedeelte van het proces. 

Nieuwigheid in de Cassatievoorziening is dat tegen het verdict van de jury en 

haar motivatie geen afzonderlijk Cassatieberoep meer mogelijk is. Nu moet het 

Cassatieberoep hiertegen op hetzelfde moment worden ingesteld als tegen het 

eindarrest121. Als Cassatie wordt ingesteld tegen de motivatie zal het Hof van 

Cassatie hier wel controlebevoegdheid op krijgen. Dit is een uitbreiding die 

noodzakelijk was, daar voorheen een motivatie van de jurybeslissing niet nodig 

was voor het Hof van Assisen. Cassatie zou hier concreet moeten controleren of 

de motivatie niet tegenstrijdig, dubbelzinnig of onduidelijk is, of men niet steunt 

op ontoelaatbaar bewijs en of de wet is nageleefd122. 

Dat nu ook een extra professionele rechterlijke controle is toegevoegd aan de 

Cassatievoorziening tegen een arrest van het Hof van Assisen is ook weer een 
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tegemoetkoming aan de kritiek van een gebrek aan professionalisme bij de 

juryleden. Er is bij deze een extra noodrem gezet op een slecht gemotiveerd 

arrest. 

Vervolgens is er nog een nieuwigheid in de Cassatievoorziening tegen een arrest 

waarin de beschuldigde wordt vrijgesproken. Waar vroeger de procureur 

generaal enkel op grond van het belang van de wet en zonder nadeel toe te 

brengen aan de vrijgesproken partij een buitengewoon rechtsmiddel kon 

aanwenden is deze mogelijkheid nu gewijzigd. Het gewijzigde artikel 410, lid 2 

Sv. heeft het voorgaande impliciet afgeschaft. Nu kan het openbaar ministerie 

tegen elk arrest tot vrijspraak een volwaardig Cassatieberoep instellen.  

Ook dit betekent dat de professionele controle uitgebreid is op een aquiterend 

verdict van de jury. Vroeger was het zo dat als de jury iemand onschuldig 

bevond, daar niks meer tegen kon worden gedaan. Nu kan Cassatie het arrest 

waarin de beschuldigde wordt vrijgesproken vernietigen. Ook hieruit blijkt dat 

men in bepaalde mate gehoor heeft gegeven aan de kritiek van een gebrek aan 

professionalisme bij de jury. 

Dient dan nog melding te worden gemaakt van de Cassatiemogelijkheid voor de 

burgerlijke partij. Deze kan, alleen voor wat betreft haar burgerlijke belangen, 

een buitengewoon rechtsmiddel aanwenden. Dit ongeacht of het gaat om een 

arrest met vrijspraak of een arrest met veroordeling. Cassatie123 zelf heeft 

evenwel erkent dat de burgerlijke partij ook haar beroep kan stoelen op een 

slecht gemotiveerde vrijspraak of een vrijspraak waarbij de rechten van 

verdediging zijn geschonden, teneinde vernietiging te bekomen van het gedeelte 

van het arrest betreffende haar burgerlijke belangen. 

Evenwel is er dan nog de vraag naar waar Cassatie de zaak moet verwijzen in het 

geval zij het arrest van het Hof van Assisen vernietigt aangaande de burgerlijke 
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belangen. Als we kijken naar het art. 429, lid 4, Sv. moeten we hieruit besluiten 

dat de zaak louter aangaande de burgerlijke belangen dient te worden 

doorverwezen naar de rechtbank van eerste aanleg. Toch zijn er ook stemmen 

die eerder een verwijzing naar een ander Hof van Assisen voorstaan. Een hof dat 

dan wel zonder jury zetelt, daar de jury geen enkele bevoegdheid heeft ten 

aanzien van burgerlijke belangen in het strafproces. 

3.3. Besluit 

De Belgische assisenprocedure is veranderd, maar evenwel minder ingrijpend 

dan de commissie tot hervorming had gevraagd. De grootste wijzigingen zijn er 

gekomen op het gebied van efficiëntie, uitbreiding van de bevoegdheid van de 

professionele rechters en motivatie van de beslissing. 

Door de invoering van een preliminaire zitting, waar men een lijst getuigen 

opstelt is de procedure ten gronde verkort en in proceseconomische termen 

efficiënter. Toch valt er zich af te vragen of dit het assisenproces danig heeft 

verkort. Bij het grote publiek heerst nog steeds de indruk dat zo’n proces lang 

duurt en lang op zich laat wachten.  

De uitbreiding van de bevoegdheden van de professionele rechters is de enige 

wijziging die enigszins tegemoet komt aan de kritiek die was voortgekomen uit 

de rechtsleer. Zo is er de mogelijkheid, om bij een schuldigverklaring bij gewone 

meerderheid, als college, bij eenvoudige meerderheid, de doorslag te geven. Ook 

nog als de rechters merken dat volgens hen de schuldig verklaring manifest 

onjuist is, de zaak door te verwijzen naar een nieuwe jury. Bijkomend is er nog 

de deelname van de rechters aan de deliberatie ter motivering van het verdict. 

Tot slot is er dan ook nog de uitbreiding in de mogelijkheid om Cassatieberoep in 

te stellen tegen een vrijspraak. Wat toch de meest aanzienlijke uitbreiding is. 

Gemiste kansen zijn er evenwel ook. Zo is er nog steeds geen dubbel aanleg en is 

men misschien niet ver genoeg gegaan in het verder professionaliseren van de 

procedure. We zullen in het volgende deel zien dat men in Frankrijk men veel 

meer heeft gewijzigd doorheen de jaren en met al met verschillende vormen van 
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procesvoering heeft gewerkt. Frankrijk zal dan ook een dankbaar rechtssysteem 

zijn voor dit rechtsvergelijkend onderzoek. 

De effecten in de praktijk van deze maatregelen zijn moeilijk vast te stellen. In 

tegenstelling tot Frankrijk stelt de Belgische justitie minder cijfergegevens ter 

beschikking. Toch kunnen bepaalde zaken worden vastgesteld124. In de korte tijd 

van bestaan van de nieuwe procedure is er eigenlijk weinig veranderd. Het 

aantal assisenzaken is niet drastisch vermindert, zoals de bedoeling was bij de 

uitbreiding van de lijst met correctionaliseerbare misdaden. De invloed op het 

aantal vrijspraken door de iets grotere professionele tussenkomst van 

magistraten bij de verdictvorming is niet vast te stellen. Hierover zijn geen 

cijfergegevens ter beschikking. 
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Hoofdstuk 4: Beschrijvend gedeelte Frankrijk 

Frankrijk is het rechtssysteem dat zonder twijfel het nauwst verwant is aan het 

onze. Onze rechtstraditie is dezelfde daar wij Frans recht opgedrongen werden 

in het begin van de 19de eeuw. Ons strafrecht en onze strafvordering vinden hun 

oorsprong in Napoleontische codificaties. Dus ook ons Hof van Assisen draagt 

nog steeds dezelfde basisgedachte als het Franse Hof van Assisen. Toch zullen we 

zien dat de Franse assisenprocedure een woeligere geschiedenis achter de rug 

heeft dan de onze, die slechts recent een echt grote wijziging doormaakte. 

Frankrijk is dan ook allerminst terughoudend als het op wetswijziging aankomt. 

Al sinds de Franse revolutie heeft zij haar staatsbestel meermaals gewijzigd. 

Frankrijk zit dan ook aan haar V république. 

4.1. Historische evolutie125 

Eerst en vooral dient te worden vermeld dat hier alleen de Franse evolutie wordt 

omschreven van na de code d’instruction. Voor het gemeenschappelijk historisch 

overzicht en de eerste procedure, zie supra. 

De evolutie van het Hof van Assisen in Frankrijk is gekenmerkt door nog steeds 

een bepaalde trouw aan de basisgedachte en het basisconcept zoals ten tijde van 

de revolutie. Toch is door de veranderende sociale context een noodzaak tot 

aanpassing ontstaan.  

Alvorens dieper op de concrete evolutie in te gaan kunnen we al zeggen dat de 

wijzigingen zich vooral op 2 zaken hebben geconcentreerd.  

Ten eerste, de samenstelling van de jury proberen optimaliseren, zodat zij zo 

goed als mogelijk representatief zou zijn voor de Franse populatie. Het was 

namelijk zo dat de jury doorheen de geschiedenis werd gekozen uit lijsten 
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opgesteld door administratieve of juridische autoriteiten, wat de deur openzette 

voor nepotisme. Het was ook zo dat de lijsten vooral gingen bestaan uit lokale 

natabelen en dat de jury’s die daar uit voortkwamen allerminst representatief 

waren. Men is dus op zoek gegaan naar een democratisering van de jury. 

Ten tweede, dat er een samenwerking kwam tussen de jury en de rechters aan 

het Hof. Zoals eerder aangegeven had de code d’instruction een scheiding 

ingevoerd tussen recht en feit, waarbij het oordeel over recht toekwam aan de 

rechter en de beslissingen over de feiten lagen bij de jury. Bij de wetgever 

groeide echter het besef dat de jury niet over de schuld kon oordelen zonder na 

te denken over de consequenties van die schuldigverklaring. De jury zou immers 

rekening kunnen houden met de zware straf die de rechter nadien zou 

uitspreken en zou dus daarom eerder geneigd zijn de beschuldigde vrij te 

spreken. De wetgever heeft dus in de loop der jaren getracht een manier te 

zoeken waarbij de jury inspraak kreeg in de straftoemeting. Die inspraak kreeg 

de jury dan ook bij wet van 5 maart 1932. In België is dit systeem trouwens 

overgenomen en ongewijzigd gebleven tot op heden. 

De eerste grote wijziging in de assisenprocedure kwam er tijdens de 2de 

wereldoorlog. Toen werd de eerste grote hervorming van assisen een feit. Er 

werd komaf gemaakt met de strikte scheiding tussen feit en recht. Vanaf dan 

zaten de jury en de rechters zaten samen in deliberatie, om te oordelen over de 

schuld en de straf. Dit systeem werd afgekeken126 van Duitsland en Italië waar de 

association al bestond en goed functioneerde. Ook werd het aantal juryleden 

gereduceerd, van 12 naar 6. 

Opgemerkt moet worden dat het hier ging om een acte dit loi van het nazi-

sympathiserende Vichy-regime. Deze acte dit loi werd later wel bekrachtigd op 
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20 april 1945, met de kleine wijziging dat het aantal juryleden van 6 naar 7 werd 

opgetrokken. 

Interessant voor het latere vergelijkende gedeelte van dit onderzoek, is dat het 

aantal vrijspraken dat lag op 25% zakte naar 8%127. Dit bewijst dus dat de jury 

anders reageert als zij samen zit met beroepsrechters. Men kan dus ergens de 

kritiek ondersteunen van een gebrek aan professionalisme binnen de Belgische 

jury, in de fase van het beantwoorden van de schuldvraag.  

De volgende wijziging, al was de impact daarvan op de assisenprocedure 

minimaal, kwam er bij de installatie van de code de procédure pénale in 1958128 

onder De Gaulle. Het Hof van Assisen werd hierin in een aparte titel in boek II 

behandeld.  

Wijzigingen aan het systeem van gezamenlijke beraadslaging zijn er bijna niet. 

Wel wordt het aantal juryleden weer opgetrokken naar 9 i.p.v. 7. Voor de rest 

wordt ook nog een gekwalificeerde meerderheid ingevoerd om te komen tot een 

verdict dat in het nadeel is van de beschuldigde. Ook nog werd vereist dat, als de 

beschuldigde schuldig werd bevonden, minstens een eenvoudige meerderheid 

van de juryleden achter deze beslissing stond. 

We stellen dus vast dat deze nieuwe code aan het begin van de 5de republiek 

opnieuw een grotere macht toekent aan de jury aangaande de schuldvraag en zo 

dus teruggaat naar de initiële doelstellingen van de revolutionairen. 

Na de installatie van de code de procédure pénale zijn er nog enkele wijzigingen 

te vermelden alvorens de volgende grote wijziging zich aandiende. Eerste is er 

de wet van 28 juli 1978 en vervolgens de wet van 21 juli 1982.  
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De wet van 28 juli 1978 is het eindpunt in de democratisering van de jury. Met 

deze wet werd finaal gebroken met de jurysamenstelling door een opeenvolging 

van beslissingen door verschillende commissies voorgezeten door magistraten. 

Vanaf deze wet zou de selectie gebeuren door een opeenvolging van aan het lot 

overgelaten trekkingen, vertrekkende van de kiezerslijsten. Nu valt echt te 

spreken van een volksjury. 

Bij wet van 21 juli 1982 werd voor het eerst een speciale vorm van het Hof van 

Assisen gecreëerd. Een Hof zonder jury en bestaande uit een college rechters, 

met 1 voorzitter en 6 bijzitters (allen professionelen). Deze speciale uitvoering 

van het Hof van Assisen was bedoeld voor militaire zaken en bepaalde misdaden 

tegen de staat.  

Evenwel werd deze nieuwe vorm van assisen als snel overgenomen voor andere 

misdrijven. Toen in 1986 in een proces tegen terroristen, de jury voor het Parijse 

Hof van Assisen slachtoffer werden van dreigementen en daarom hun taak 

weigerden, werd dit systeem van een Hof zonder jury overgenomen voor zaken 

betreffende terrorisme. 

Later bij wet van 16 december 1992 werd de competentie van die speciale hoven 

nog uitgebreid naar bepaalde misdrijven van drugstransport.  

De laatste te vermelden grote wijziging in dit overzicht is de wet van 15 juni 

2000, waarbij in Frankrijk in tegenstelling met België, wel een tweede aanleg 

wordt gecreëerd. Hier stapt men dus wel af het idee dat als het volk zich 

uitspreekt, het zich niet kan vergissen en er dus geen beroep nodig is. 

Nadien zijn er nog enkele successieve wijzigingen, met bijna jaarlijkse 

regelmatigheid129. 
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4.2. De procedure - actueel 

Alvorens de actuele wettelijke toestand wordt geschetst van het Franse Hof van 

Assisen, dient te worden gewezen op het feit dat men in Frankrijk actueel bezig 

is met het voorbereidende werk tot een grote hervorming van de 

Assisenprocedure. Bij ons is er al een nieuwe wet en in Frankrijk komt hij er aan. 

Daarom moet volledigheidshalve melding worden gemaakt van het “rapport du 

comité de réflexion sur la justice pénale”130.  

In de Franse rechtsleer131 is eveneens als meest voorkomende kritiek op het Hof 

van Assisen gekomen, dat er een gebrek aan professionalisme is in de jury en dat 

de jury actueel niet meer de volledige draagwijdte van zo’n zaken kan bevatten. 

Ook hier is het wetgevend ingrijpen gericht geweest aan deze kritiek het hoofd te 

bieden. 

Het Franse Assisenproces lijkt nog in grote mate op het onze, wat ook logisch is 

daar België en Frankrijk het zelfde startpunt hadden. Toch zijn er nieuwigheden 

in Frankrijk die de aandacht verdienen. 

Gelijkenissen zijn evenwel nog de regel in plaats van de uitzondering. Frankrijk, 

kent net zoals ons rechtssysteem een systeem van correctionalisering, dat de 

facto de materiële bevoegdheid van het Hof van Assisen inkort. Net zoals in 

België heeft men in Frankrijk niet volledig de intentie over te gaan tot wettelijke 

decriminalisatie van bepaalde misdaden. Al moet worden opgemerkt dat er 

occasioneel wel decriminalisaties werden doorgevoerd in het verleden132. Toch 

wenst men ook hier het systeem van correctionalisering te behouden. De 

bevindingen van het comité leren dat ongeveer 75% van de assisenzaken 

seksuele delicten zijn en men heeft dan ook de wens de correctionalisering uit te 

breiden naar die misdaden.  
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Ook nog even in herinnering brengen (zie supra) dat voor bepaalde misdaden 

specifieke Hoven van Assisen zijn gecreëerd waar rechters en juryleden samen 

een college vormen.  

Het Hof van Assisen, de speciale versies tijdelijk buiten beschouwing gelaten, is 

departementaal geïnstalleerd133. Zij bestaat uit een college beroepsrechters en 

een jury. De voorzitter van dit college is een raadsheer uit het Hof van Beroep134, 

maar ook de assessoren maken deel uit van het korps raadsheren van het Hof 

van Beroep135. Er moet ook nog worden gewezen op de mogelijkheid bijgevoegd 

assessoren te laten deelnemen aan de zitting. Dit in lange of zware zaken, om het 

risico uit te sluiten dat het proces moet worden overgedaan als 1 van de 

magistraten verhinderd wordt de zitting nog langer bij te wonen. Zij zullen dus 

enkel aan de deliberatie deelnemen als een rechter-titularis verhinderd is. 

De rechters die deel uitmaken van het zetelend college in het Hof van Assisen, 

mogen in een eerdere fase niet betrokken zijn bij het vooronderzoek136. 

Het openbaar ministerie wordt, net zoals in België, vertegenwoordigd door de 

procureur generaal. 

Het Hof van Assisen is geen permanent hof, zij zetelt voor een bepaalde duur, 

enkel op gegeven tijdstippen137. 

4.2.1. De inbeschuldigingstelling 

In tegenstelling tot onze procedure heeft de wet van 15 juni 2000 de kamer van 

inbeschuldigingstelling de macht ontnomen zich uit te spreken over enige 

doorverwijzing naar het Hof van Assisen. Het is nu de onderzoeksrechter die 

initieel over de doorverwijzing beslist. Als de onderzoeksrechter na het afronden 
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van zijn onderzoek meent dat de verdachte een misdaad heeft begaan en de zaak 

voor een Hof van Assisen dient te verschijnen, stelt hij die verdachte in 

beschuldiging. 

Tegen de beslissing van de onderzoeksrechter staat een beroep138 open bij de 

chambre de l’instruction139. Deze kan dan bij arrest de zaak, indien zij dit nodig 

acht, doorverwijzen naar assisen. Bijkomend nog heeft de Chambre de 

l’instruction een evocatierecht140 dat haar in dat geval ook toelaat om een 

verwijzingsarrest te vellen. 

4.2.2.Voorbereidende pleegvormen en bijkomende onderzoeksdaden 

Voor men kan overgaan tot de eigenlijke zitting (l’audience) dienen een aantal 

proceshandelingen te worden gesteld. Zo moet de beschuldigde in kennis 

worden gesteld van zijn verwijzing naar assisen, wordt het dossier overgemaakt 

aan het Hof, wordt de verdachte overgebracht naar het detentiehuis bij het Hof, 

wordt de beschuldigde ingelicht over de lijst getuigen en experts, wordt hij ook 

ingelicht van de lijst juryleden waaruit de finale jury zal worden getrokken en 

wordt de beschuldigde verhoord door de voorzitter van het Hof.  

Dit laatste is eigenlijk de belangrijkste handeling en verdient meer aandacht. Zij 

heeft immers quasi identiek met het ‘verhoor’ van de beschuldigde naar Belgisch 

recht tijdens de preliminaire zitting. De beschuldigde wordt bevraagd naar zijn 

identiteit, of hij al dan niet kennis heeft gekregen van zijn doorverwijzing en stelt 

hem ervan op de hoogte dat hij een advocaat kan kiezen of dat indien hij dit niet 

doet er hem 1 zal worden toegewezen141. 

                                                        
 

 

138 Art. 185, iuncto 186, C. pr. pén. 
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Alleen de hierboven beschreven opdracht moet worden vervuld. Sinds 1970 

heeft het Franse Hof van Cassatie duidelijk gesteld dat de voorzitter zich moet 

onthouden van elke vraag over de grond van de zaak142. Als hij een extra verhoor 

nodig acht kan hij hiertoe opdracht geven, maar dit zal een verhoor zijn in 

aanwezigheid van de advocaat van de verdachte. Wat wel is toegelaten is het 

akteren van spontane verklaringen van de beschuldigde. 

Het verhoor143 wordt uitgevoerd voor de opening van de debatten, dit door de 

voorzitter van het Hof. Hier moet wel worden vermeld dat deze zijn opdracht 

kan delegeren aan zijn assessoren.  

De beschuldigde wordt ofwel ondervraagd in het detentiehuis bij het Hof, of 

wordt opgeroepen voor verhoor, indien hij nog in vrijheid is. Als de beschuldigde 

niet verschijnt voor verhoor, kan de voorzitter een bevel tot medebrenging 

uitvaardigen. 

Tussen de verwijzing en de opening van de zitting is het aan de voorzitter om het 

dossier, ter voorbereiding van het proces, grondig te bekijken. Als hij vaststelt 

dat bijkomend onderzoeksdaden noodzakelijk zijn, kan hij daartoe alle nodige 

maatregelen nemen. Dit noemt men naar Franse procedure le supplément 

d’information144. 

4.2.3. L’audience de la cour d’assises 

Na de pleegvormen zoals beschreven in het voorgaande deel, wordt de zitting 

voor het Hof geopend. Ook hierbij zijn, net zoals in België dezelfde algemene 

principes terug te vinden. 
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Ook hier is het proces ten gronde gekenmerkt door haar mondeling karakter145. 

Het is dus niet mogelijk dat mijn zich laat leiden door geschreven stukken uit het 

vooronderzoek.  

Concreet voor getuigenissen betekent dit dat deze mondeling dienen te worden 

overgedaan. Op geen enkel moment kan men overgaan tot het voorlezen van 

getuigenissen uit het vooronderzoek. 

Voorts is er nog de openbaarheid van zitting. Alleen in uitzonderlijke gevallen 

kan de zitting doorgaan achter gesloten deuren. Dit in het geval de openbare 

orde of de goede zeden in gevaar zouden komen. 

Finaal is er dan ook nog de continuïteit van procesvoering146. Eens men de zitting 

is gestart kan deze niet meer worden onderbroken. Kleine onderbrekingen als 

rustpauze zijn wel toegestaan. 

Zij neemt een aanvang met de samenstelling van de jury. De jury in Frankrijk 

bestaat actueel uit 6 leden, 9 indien het gaat om een zitting in beroep147. Dit 

aantal werd recent nog verlaagd148. 

Eerst en vooral dient te worden gewezen op de kwalificaties die personen 

moeten hebben om in een jury te kunnen zetelen. Men moet op de kieslijsten 

voorkomen en de leeftijd van 23 jaar hebben bereikt, men moet nog al zijn 

burgerlijke, familiale en politieke rechten kunnen uitoefenen, men moet Frans 

kunnen lezen en schrijven149. Daarnaast worden in de code de procedure pénale 

ook nog negatieve criteria vermeld, die vooral bedoeld zijn om criminelen en 
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moreel onwaardigen te weren150. Ook worden mensen uitgesloten die een 

bepaalde functie in het overheidsapparaat uitoefenen151. 

Daarnaast zijn er ook de incompetenties152 betreffende verwantschap met de 

beschuldigde of indien men in hetzelfde proces dient te verschijnen als getuige, 

expert, vertaler, burgerlijke partij, betrokkene bij het onderzoek. 

De eigenlijke samenstelling van de jury gebeurt door een trekking in openbare 

zitting van de namen uit een liste de session153. Deze liste de session kan herzien 

worden, daar de voorzitter de verplichting heeft om de voorwaarden om in de 

jury te zetelen opnieuw af te toetsen. 

Net als in België dient men bij oproeping te verschijnen, dit onder straffe van een 

geldboete154. Evenwel kan men met geldige reden ontslagen worden van zijn 

juryplicht door het college rechters155. Daarenboven dient ook nog te worden 

vermeld dat ook in Frankrijk er een systeem van plaatsvervangende juryleden is, 

die alleen deelnemen aan de deliberatie als 1 of meerdere van de effectieve 

juryleden weg zou vallen. Zij wonen voor de rest het hele proces bij. 

De beschuldigde en het openbaar ministerie beschikken beiden over een 

wrakingsrecht tegenover de jury. Eerst krijgt de beschuldigde de kans maximaal 

4 juryleden te wraken in eerste aanleg en maximaal 5 in 2de aanleg, nadien is de 

procureur generaal aan de beurt die telkens 1 jurylid minder kan wraken dan de 

beschuldigde156. Dat de burgerlijke partij geen wrakingsrecht heeft is te 

verklaren vanuit haar positie in het assisenproces. Zij is enkel daar om haar 

burgerlijke belangen te verdedigen.  

                                                        
 

 

150 Art. 256, C. pr. pén. 
151 Art. 257, C. pr. pén. 
152 Art. 291, C. pr. pén. 
153 ANGEVIN, H., La pratique de la cour d’assises, Parijs, Litec, 2002, 80-84 
154 Art. 288, C. pr. pén. 
155 ANGEVIN, H., La pratique de la cour d’assises, Parijs, Litec, 2002, 85 
156 Art. 298, C. pr. pén. 
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De wraking moet gebeuren op het moment dat de naam van het jurylid uit de 

urne wordt getrokken157. Een latere wraking kan niet worden toegestaan158. 

De wraking mag niet gemotiveerd worden. 

Nadat alle namen zijn getrokken leggen de juryleden de eed af voor de voorzitter 

van het Hof. Hierbij spreek de voorzitter de formule uit vervat in art. 304, C. pr. 

pén. en antwoorden de juryleden met: “ je le jure”. Pas als dit is gebeurd, 

verklaart de voorzitter de jury als gevestigd. Hierna nemen de debatten een 

aanvang. 

De debatten nemen een aanvang met de voorlezing door de voorzitter van de 

beslissing tot doorverwijzing. Hij zal la décision de mise en accusation, of zij nu 

van de onderzoeksrechter komt of van de chambre de l’instruction, brengen op 

een manier dat de argumenten à charge en à décharge naar voor komen. Indien 

het Hof zetelt in graad van beroep zal ook nog het vonnis van de eerste aanleg 

dienen te worden voorgelezen, waarbij ook de motivatie en de eventuele straf 

wordt gebracht. 

Nadat de beschuldigingen zijn voorgelezen gaat de voorzitter over tot de 

ondervraging159 van de beschuldigde. De bedoeling hier is dat hij de kans moet 

krijgen zich uit te drukken, zijn versie van de feiten te kunnen geven. Het Franse 

Hof van Cassatie160 heeft gesteld dat de bepaling die de ondervraging van de 

beschuldigde oplegt niet op straffe van nietigheid is. Dat zelfde Hof zegt in een 

ander arrest dat de essentie van de regel is dat de beschuldigde de kans moet 

krijgen zich uit te drukken. 

De voorzitter die vaststelt dat de  beschuldigde in de onmogelijkheid verkeert 

zich mondeling uit te drukken, kan overgaan tot de voorlezing van de 

                                                        
 

 

157 Art. 297, lid 3, C. pr. pén. 
158 ANGEVIN, H., La pratique de la cour d’assises, Parijs, Litec, 2002, 98-99 
159 Art. 328, C. pr. pén. 
160 de desbetreffende arresten kunnen niet online worden geconsulteerd, daarom wordt 
verwezen naar: ANGEVIN, H., La pratique de la cour d’assises, Parijs, Litec, 2002, 225 
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neergeschreven verklaringen uit het vooronderzoek. Deze voorlezing kan niet 

plaatsvinden als de beschuldigde weigert de spreken.  

De ondervraging hier is een ondervraging ten gronde, anders dus dan in de fase 

voorafgaand aan de opening van de zitting. De voorzitter mag aan de 

beschuldigde alle vragen stellen die hij nodig acht om de waarheid aan het licht 

te brengen. Hij mag het verhoor ook steeds onderbreken161 om getuigen te 

horen, experts te laten verschijnen, de beschuldigde te confronteren met 

bewijsmateriaal, etc. Met andere woorden, de ondervraging moet niet continu 

zijn. 

Wel moet de voorzitter er steeds over waken, zijn eigen mening over de schuld of 

onschuld van de beschuldigde voor zich te houden. 

Aan de verdediging wordt het recht162 toegekend om medebeschuldigden vragen 

te stellen. De advocaat van de verdediging mag ook steeds zijn cliënt vragen 

stellen. Wat hij niet mag is antwoorden in de plaats van zijn cliënt. 

Vervolgens is het de beurt aan de getuigen om hun verschijning te maken in het 

proces. Het gaat hier net als in België om getuigen over de feiten en 

moraliteitsgetuigen. 

Het openbaar ministerie, de beschuldigde en de burgerlijke partijen delen elk 

hun lijst getuigen mee die zij zullen horen tijdens de procedure. De kennisgeving 

aan de beschuldigde en het openbaar ministerie gebeurt voorafgaand aan het 

proces163. Het is niet vereist dat de getuigen, naar voren gebracht door de 

partijen, al betrokken waren bij het vooronderzoek. 

                                                        
 

 

161 ANGEVIN, H., La pratique de la cour d’assises, Parijs, Litec, 2002, 225 
162 Art. 312, C. pr. pén. 
163 Art. 281, C. pr. pén. 
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Op het proces worden dan op vraag van de voorzitter, door de deurwaarder van 

dienst, de getuigen die de partijen wensen te horen, opgeroepen164. Getuigen die 

niet verschijnen kunnen met dwang worden medegebracht165. 

Eens opgeroepen worden zij in een aparte ruimte verzameld. De voorzitter kan, 

als hij dit nodig acht, de nodige maatregelen nemen om collusie tussen de 

getuigen te vermijden166. 

Nadien worden zij 1 voor 1 gehoord167, in de volgorde bepaald door de 

voorzitter. Waarbij dient te worden opgemerkt dat de algemene trend is te 

beginnen met de moraliteitsgetuigen168. Hierbij vraagt de voorzitter hun naam, 

voornaam, leeftijd, beroep en woon- of verblijfplaats. Zij zeggen ook in welke 

mate zij verwant zijn met de beschuldigde of de burgerlijke partij. Dit laatste om 

te kijken of dat men niet voorkomt op de in art. 334 C. pr. pén. opgenomen lijst 

met personen die niet als getuigen kunnen worden gehoord. Indien een graad 

van verwantschap wordt vastgesteld zoals in voorgaand artikel, is het voor deze 

personen onmogelijk om de eed af te leggen. 

De getuigeneed wordt afgelegd in handen van de voorzitter. Na de eed te hebben 

afgelegd kunnen zij onderworpen worden aan een verhoor. Het moet worden 

opgemerkt dat getuigen niet mogen worden onderbroken in hun getuigenis. Er is 

eenheid van getuigenis. Naast de getuigen kunnen ook nog andere personen 

louter inlichtingen verschaffen, dit niet onder eed. 

Het komt toe aan de voorzitter en alle partijen, bij monde van hun advocaat, 

vragen te stellen aan de getuigen169. De voorzitter kan, gelet op zijn positie als 

                                                        
 

 

164 Art. 324, C. pr. pén. 
165 Art. 326, lid 1, C. pr. pén. 
166 Art. 325, C. pr. pén. 
167 Art. 331, C. pr. pén. 
168 GUILLAIN, C., WUSTEFELD, A., La réforme de la cour d’assises, Anthemis, 2011, 62 
169 Art. 332, C. pr. pén. 
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leidend figuur, in het proces weigeren bepaalde vragen te stellen aan de 

beschuldigde170. 

Indien een getuige weigert te getuigen of te antwoorden op vragen, kan deze een 

strafrechtelijke sanctie riskeren171. In dit geval laat het Franse Hof van Cassatie 

toe dat de verklaring, als die er is, van de getuige uit het vooronderzoek wordt 

voorgelezen door de voorzitter. 

Indien de getuige, in vergelijking met eerder gedane verklaringen (in het 

vooronderzoek), nieuwe zaken vertelt, of wijzigingen heeft aangebracht aan zijn 

eerdere verklaringen, bestaat de mogelijkheid dit te laten akteren in een proces 

verbaal172. Het opstellen van dit proces verbaal heeft als bedoeling mogelijke 

valse verklaringen vast te stellen en daar later misschien een strafrechtelijk 

gevolg aan te geven173.  

Naast getuigen moeten ook alle experts, aangesteld in het vooronderzoek of het 

onderzoek ten gronde, gehoord worden. Zij moeten hun bevindingen uiteen 

zetten en mogen daarbij de nodige schriftelijke verslagen174 gebruiken (dit in 

tegenstelling tot getuigen). De experts dienen de deskundigeneed175 af te leggen, 

dewelke verschilt van de getuigeneed. Het Franse Hof van Cassatie176 aanvaardt 

dat de eed in licht verschillende bewoordingen dan de zuiver tekstuele uit de 

wet, wordt afgelegd. De essentie van de eed moet wel steeds behouden blijven. 

Het is natuurlijk, logischerwijs ook in Frankrijk zo, dat als een deskundige ook 

als getuige wordt gehoord, (vragen andere dan deze over zijn 

deskundigenonderzoek) hij de getuigeneed zal moeten afleggen. De Franse 

Cassatie rechtspraak heeft wel gesteld, dat het feit dat de expert, in het geval hij 

                                                        
 

 

170 Art. 309, C. pr. pén. 
171 Art. 326, lid 2, C. pr. pén. 
172 Art. 333, C. pr. pén. 
173 Art. 434-13, code pénal 
174 Art. 168, C. pr. pén. 
175 Art. 168, C. pr. pén. 
176 ANGEVIN, H., La pratique de la cour d’assises, Parijs, Litec, 2002, 279 
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als getuige verhoord wordt en niet de getuigeneed aflegt, niet de nietigheid met 

zich meebrengt177. 

Nadat het onderzoek ter terechtzitting is afgerond, komt het proces in de 

pleitfase178. Hier dient net als in België een welbepaalde volgorde te worden 

gerespecteerd. 

Begonnen wordt met het pleidooi van de burgerlijke partij(en). In dit pleidooi is 

het de bedoeling dat de burgerlijke partij haar burgerlijke belangen verdedigt. 

Vervolgens heeft het openbaar ministerie het woord en geeft zij haar requisitoor. 

Hierin gaat zij aan de hand van het dossier een bepaalde straf bepleiten voor de 

jury en het Hof. 

Derde in rij is dan de beschuldigde. In het licht van de rechten van verdediging 

van de beschuldigde, is het pleidooi van deze laatste quasi volledig vrij. Het kan 

niet beperkt worden in duur en niet onderbroken worden, doch slechts in 

uitzonderlijke gevallen. De voorzitter kan in zijn leidende functie in het proces 

wel observaties maken als de verdediging in herhaling valt. 

Nadien krijgen de burgerlijke partij(en) en het parket generaal nog de 

mogelijkheid te repliceren. Evenwel is het laatste woord steeds voor de 

beschuldigde. Ook in Frankrijk is deze regel in het strafrecht essentieel. 

Ter afsluiting van deze fase in het proces sluit de voorzitter de debatten179. 

Nu komt de jury in het spel. Zij zal zich samen met het Hof in deliberatie moeten 

buigen over de vragen voortkomend uit de beslissing van 

inbeschuldigingstelling. De vragen komen voort uit het dispositief van de 

beslissing van inbeschuldigingstelling. Hierbij is het belangrijk dat op alle 

elementen van dat dispositief antwoorden worden gegeven. Dit noemt men la 

                                                        
 

 

177 ANGEVIN, H., La pratique de la cour d’assises, Parijs, Litec, 2002, 280 
178 Art. 346, C. pr. pén. 
179 Art. 347, C. pr. pén. 
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purge de l’accusation. Over elk feit zal een afzonderlijke vraag moeten worden 

gesteld, net zoals over elke verzwarende omstandigheid en elke mogelijke 

strafuitsluitingsgrond.  

Daarnaast voorziet de Franse strafproceswet nog de mogelijkheid tot het stellen 

van speciale vragen180 en subsidiaire vragen. 

Speciale vragen zijn vragen die in de loop van de debatten naar voren zijn 

gekomen. Hierbij gaat het om één of meerdere verzwarende omstandigheden die 

aan het licht zijn gekomen. Zulke vragen moeten alleen worden beantwoord als 

de beschuldigde schuldig wordt bevonden aan het hoofdfeit. Als hij onschuldig is 

verklaard is de speciale vraag dien aangaande zonder voorwerp geworden. 

De subsidiaire vragen181 zijn van een andere aard. Indien uit de debatten zou zijn 

gegroeid dat de kwalificatie van het feit, zoals in de beslissing van 

inbeschuldigingstelling, mogelijks fout is, kan een subsidiaire vraag worden 

gesteld. Die vraag bevat dan een alternatieve kwalificatie. Zij dient alleen 

beantwoord te worden als de beschuldigde onschuldig is verklaard aan het 

misdrijf zoals gekwalificeerd in de beslissing van inbeschuldigingstelling. 

Er moet op worden gewezen dat subsidiaire vragen steeds een downgrade 

moeten zijn en geen upgrade van kwalificatie182. 

Het komt aan de voorzitter toe om de te beantwoorden vragen voor te lezen183 in 

openbare zitting. Zulks is niet verplicht als de vragen in letterlijke bewoordingen 

zijn overgenomen uit de beslissing van inbeschuldigingstelling. 

 

 

                                                        
 

 

180 Art. 350, C. pr. pén. 
181 bijvoorbeeld: in de beslissing van inbeschuldigingstelling wordt gesproken van moord. Een 
mogelijke subsidiaire vraag zou zijn, is de beschuldigde schuldig aan doodslag? 
182 ANGEVIN, H., La pratique de la cour d’assises, Parijs, Litec, 2002, 327-328 
183 Art. 348, C. pr. pén. 
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4.2.4. De deliberatie 

Hier zit dan het eerste grote verschil met de Belgische procedure. Het samen 

zitten van jury en rechters om te oordelen over het lot van de beschuldigde is 

vreemd aan de Belgische assisenprocedure. In Frankrijk is een veel grotere stap 

in de richting van een professionele beslissing in assisen genomen, dan in de 

recente Belgische hervorming. En zoals hierboven al is aangegeven heeft zij 

effectief ook direct na haar invoering in 1941 een effect gehad op het aantal 

vrijspraken. Daar was namelijk een aanzienlijke daling vast te stellen. 

Ook nog lijkt mij dat deze manier van werken in Frankrijk, het basisidee van een 

volledig onafhankelijke volksjury achterwege laat. Men heeft door rechters toe te 

laten op het moment van deliberatie, zijn vertrouwen geuit in hun 

onafhankelijkheid van de overheid, de staatsmacht. Het feit dat dit systeem van 

échivinage, slechts met kleine wijzigingen, al meer dan 60 jaar bestaat, wijst erop 

dat de kritiek van de verdwenen raison d’être van de jury, waarschijnlijk gegrond 

is in Frankrijk. 

Na het meedelen van de vragen trekken jury en rechters zich terug ter 

deliberatie. Zij dienen een antwoord te geven op alle vragen, dit vanuit hun 

innerlijke overtuiging (avez vous une intime conviction?). Zij komen pas terug uit 

hun beraad nadat zij een antwoord hebben gegeven op alle vragen184. 

Voor de deliberatie beschikken de jury en de rechters in principe niet over het 

strafdossier, daar zij zich dienen te baseren op het onderzoek ter terechtzitting. 

Toch kan de voorzitter verzoeken aan de griffier dat bepaalde processtukken 

worden meegegeven in deliberatie185. 

de deliberatie zal eerst gaan over de schuld en dan in voorkomend geval over de 

straf.  

                                                        
 

 

184 Art. 355, C. pr. pén. 
185 Art. 347, lid 3, lid 4, C. pr. pén. 
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Deliberatie aangaande de schuld valt op te delen in 2 fasen. Voorafgaand aan de 

stemming is er een moment van discussie, waarbij juryleden en rechters hun 

meningen meedelen. Dit onder leiding van de voorzitter. 

Na deze voorafgaande discussie wordt overgegaan tot de eigenlijke stemming. 

Over de te beantwoorden vragen wordt in een bepaalde volgorde gestemd, te 

beginnen met de vraag of de schuld aan het hoofdfeit. De stemming186 gebeurt 

schriftelijk op papier, waarop de volgende formule staat: “sur mon honneur et en 

ma conscience, ma declaration est ...”. De juryleden en rechters beantwoorden 

met oui of non. Hun stem is gesloten en zij steken deze in een urne. 

Nadat alle juryleden en rechters hun stem hebben uitgebracht is het aan de 

voorzitter om de stemmen te tellen, onder toezicht van de jury en assessoren. 

Net zoals in België worden blanco stemmen in het voordeel van de beschuldigde 

gerekend187.  

Opdat een beschuldigde schuldig zou kunnen worden bevonden is een 

meerderheid van minstens 6 stemmen tegen hem nodig (8 in beroep). Deze 

gekwalificeerde meerheid is trouwens nodig voor elke beslissing die negatief is 

voor de beschuldigde188. Zo ook dus bijvoorbeeld voor een afwijzend antwoord 

op de vraag of de beschuldigde een strafuitsluitingsgrond geniet. 

In Frankrijk is er dus, in tegenstelling tot België (zie supra), in geen enkel geval 

een schuldig verklaring mogelijk bij eenvoudige meerderheid. 

Pas als de beschuldigde schuldig wordt bevonden aan een misdrijf en geen 

strafuitsluitingsgrond toepasbaar is, zal de deliberatie voortgang kennen en zal 

men in de fase van het beraad over de straf belanden189. Zo niet neemt de 

                                                        
 

 

186 Art. 357, C. pr. pén. 
187 Art. 358, C. pr. pén. 
188 Art. 359, C. pr. pén. 
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deliberatie een einde en wordt de beschuldigde vrijgesproken of schuldig 

bevonden, maar dit met een strafuitsluitingsgrond190. 

Over de straf moet een meerderheid van 6 stemmen191 (8 in tweede aanleg) 

worden bereikt indien men de beschuldigde de maximumstraf wil opleggen. 

Voor andere straffen is een eenvoudige meerderheid voldoende.  

In het geval die eenvoudige meerderheid na 2 stemrondes niet wordt gehaald, 

wordt de hoogste straf die uit de stemming naar voren is gekomen 

uitgerangeerd. Zo handelt men ook als na de 3de stemronde er geen 

eensgezindheid is192. 

Het verdict wordt gegeven op het vragenblad193 (la feuille de questions), 

getekend door de voorzitter en door het eerste getrokken jurylid194. 

Daarenboven dient het verdict te worden gemotiveerd. Deze verplichting tot 

motivatie is ook in Frankrijk een nieuw verschijnsel195. Het wetgevend ingrijpen 

hiertoe kwam zelfs later dan in België. 

De motivatie196 van het verdict wordt opgesteld door de voorzitter of door een  

door hem aangeduide assessor. De motivatie moet niet op elk argument van de 

verschillende partijen een antwoord formulereen, maar moet gewoon de 

belangrijkste redenen geven waarom met tot de een of de andere beslissing is 

gekomen. De motivatie moet gaan over de schuld of onschuld en in voorkomend 

geval over de straf. 

                                                        
 

 

190 Art. 363, C. pr. pén. 
191 Art. 362, lid 2, C. pr. pén. 
192 Art. 362, lid 3, C. pr. pén. 
193 voor een voorbeeld zie: ANGEVIN, H., La pratique de la cour d’assises, Parijs, Litec, 2002, 447 
194 Art. 364, C. pr. pén. 
195 Art. 12, Wet van 10 augustus 2011, sur la participation des citoyens au fonctionnement de la 
justice pénale et le jugement des mineurs, 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1BE3B93A02AD11C195C61F196FE3F
699.tpdjo10v_2?cidTexte=JORFTEXT000024456769&dateTexte=20110812 
196 Art. 365-1, C. pr. pén. 
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Nadat het verdict is neergeschreven op de vragenlijst en het is gemotiveerd 

aangaande schuld of onschuld en mogelijks de straf, komen de jury en het college 

rechters terug in de rechtszaal. Aan de beschuldigde worden dan de 

verschillende antwoorden op de vragen, meegenomen in deliberatie, 

voorgelezen.  

Als de beschuldigde onschuldig is bevonden, geen gevangenisstraf heeft 

gekregen of deze onder voorwaarden is, wordt de beschuldigde in vrijheid 

gesteld. Zo niet wordt de beschuldigde opgesloten voor de duur bepaald in zijn 

straf, zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheden tot vervroegde vrijlating197. 

4.2.5 Burgerlijke belangen 

Nadat het Hof van Assisen zich uitgesproken heeft over de strafrechtelijke kant 

van de zaak, spreekt zij zich vervolgens uit over de burgerlijke vorderingen van 

de burgerlijke partij(en). Deze fase verloopt zonder aanwezigheid van de jury. 

Alleen de beschuldigde, de burgerlijke partijen en het openbaar ministerie zijn 

aanwezig198. 

4.2.6.Gewone rechtsmiddelen 

Net zoals in België staat er tegen een beslissing van het Hof van Assisen een 

buitengewoon rechtsmiddel open. Men kan tegen zo’n beslissing steeds in 

Cassatie gaan, maar in Frankrijk is sinds 2000, na een lange periode van 

discussie in de rechtsleer er toch voor gekozen een tweede aanleg te creëren en 

het idee van de onaantastbaarheid van het oordeel van een jury te laten varen. 

Het is trouwens ook zo dat dit laatste argument tegen een 2de aanleg in Frankrijk 

veel van zijn betekenis had verloren na de wetwijziging van 1941, waarbij jury 

en rechters samen beraadslaagden. 

                                                        
 

 

197 Art. 367, C. pr. pén. 
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Deze mogelijkheid tot beroep199 tegen een beslissing van het Hof van Assisen is 

het tweede grote verschil met de Belgische assisenprocedure. In tegenstelling tot 

Belgische strafproceswet, geeft de Franse wet de beschuldigde wel de kans om in 

beroep te gaan tegen de beslissing van het Hof van Assisen louter op feitelijke 

gronden. 

Het beroep zoals geconcipieerd in Frankrijk is een beroep anders dan in andere 

rechtszaken. Het gaat hier niet om een beroep tot hervorming of wijziging van 

een eerste arrest, maar wel om een compleet nieuw proces, waarbij de zaak 

volledig opnieuw wordt overgedaan, zonder rekening te houden met het arrest 

in eerste aanleg. Dit soort beroep noemt men in Frankrijk un appel tournant200.  

De zaak zal in geval van beroep voor een ander Hof van Assisen worden gebracht 

dan dit dat oordeelde in eerste aanleg. Het Hof dat zich in beroep zal moeten 

uitspreken over de zaak wordt aangeduid door de chambre criminelle van het 

Hof van Cassatie201. 

Het beroep kan worden ingesteld door202 de veroordeelde in eerste aanleg, door 

de burgerlijke partij(en) en door het openbaar ministerie. De burgerlijke partij 

kan evenwel enkel hoger beroep instellen om haar burgerlijke belangen te 

beschermen. Daarom zal, in tegenstelling tot een beroep ingesteld door de 

andere partijen, het beroep van de burgerlijke partij alleen het civiele deel van 

het arrest betreffen. 

Indien het beroep alleen tegen de civiele kant van het arrest is ingesteld, wordt 

dit beroep afgehandeld voor een correctionele rechtbank203. 

                                                        
 

 

199 Art. 380-1, C. pr. pén. 
200 ANGEVIN, H., La pratique de la cour d’assises, Parijs, Litec, 2002, 511-512 
201 Art. 380-14, C. pr. pén. 
202 Art. 380-2, C. pr. pén. 
203 Art. 380-5, C. pr. pén. 
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Beroep alleen ingesteld door de veroordeelde in eerste aanleg, kan niet leiden tot 

een verzwaring van de straf die hem werd opgelegd door het eerste Hof van 

Assisen204. 

Het beroep dient te worden ingesteld binnen de 10 dagen205 na het arrest in 

eerste aanleg en 10 dagen na betekening aan de partij die niet aanwezig was op 

het proces in eerste aanleg. Daarenboven wordt aan de partijen die incidenteel 

beroep willen instellen een bijkomende termijn206 van 5 dagen toegekend, te 

rekenen vanaf de instelling van het aanvankelijk beroep. 

Gedurende de beroepstermijn en het eventueel daarop volgend beroep is de 

uitvoer van beslissing in eerste aanleg opgeschort, behalve wat betreft de 

gevangenisstraf207. Ook de uitvoer van het burgerlijk deel van het arrest is 

opgeschort op dezelfde manier208. 

Oorspronkelijk was alleen een beroep mogelijk tegen een veroordeling, daar het 

de wens was van de wetgever aan de beschuldigde een tweede kans te geven. 

Toch heeft het Franse Hof van Cassatie geoordeeld dat het openbaar ministerie 

evenzeer een tweede kans verdiende bij vrijspraak209. De wet is dan ook 

aangepast en in Art. 380-2 C. pr. pén. is het recht om beroep aan te tekenen tegen 

een vrijspraak, door het openbaar ministerie verankerd. 

Dient nog te worden gewezen op het feit dat aan de veroordeelde bij verstek (par 

défaut) in de Franse wet er geen mogelijkheid tot beroep210 wordt toegekend. 

Het is namelijk zo dat als de persoon bij verstek veroordeeld wordt, gevat voor 

                                                        
 

 

204 Art. 380-3, C. pr. pén. 
205 Art. 380-9, C. pr. pén. 
206 Art. 380-10, C. pr. pén. 
207 Art. 380-4, C. pr. pén. 
208 Art. 380-7, C. pr. pén. 
209 ANGEVIN, H., La pratique de la cour d’assises, Parijs, Litec, 2002, 513-514 
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het tenietgaan van zijn straf (door verjaring, gratie,...), hij van rechtswege een 

nieuwe proces krijgt211. 

4.2.7. Buitengewoon rechtsmiddel 

Men kan na de uitspraak in tweede aanleg, indien daar grond toe bestaat, een 

Cassatieberoep instellen tegen de beslissing. Cassatie kan dus niet onmiddellijk 

na de uitspraak van het eerste Hof van Assisen212. 

De termijn om Cassatieberoep in te stellen bedraagt 5 dagen. 

Cassatieberoepen worden ingesteld tegen uitspraken in beroep die een 

veroordeling inhouden. Alleen het openbaar ministerie heeft de mogelijkheid 

Cassatieberoep aan te tekenen tegen een vrijspraak in het geval, volgens hen, de 

wet niet werd gerespecteerd. Dit zonder nadeel toe te brengen aan de 

veroordeelde. Alleen in het uitzonderlijke geval de vrijspraak gestoeld is op een 

onbestaande wet, kan er wel een nadeel zijn voor de veroordeelde213. 

Bij een verbreking wordt de zaak normaal teruggezonden214 naar de 

feitenrechter. Dit laatste is in Frankrijk wel te nuanceren. Aldaar bestaat een 

systeem van cassation sans renvoi, wat betekent dat de zaak niet terug wordt 

gezonden naar de feitenrechter, daar deze, gelet op de aard van verbreking, geen 

nieuw oordeel over de grond van de zaak zou kunnen vellen. Het betreft dus iets 

louter juridisch-technisch, zonder impact te hebben op de feitelijke appreciatie 

van de feitenrechter. 

Eerst en vooral dient te worden gewezen op de deelbaarheid van het arrest van 

de Hof van Assisen, dit in een deel over de publieke vordering en een deel over 

de civiele vordering. Cassatie kan elke van deze delen afzonderlijk of samen 

verbreken, wat een invloed heeft op de terugzending naar de feitenrechter. 
                                                        
 

 

211 Art. 379-4, C. pr. pén. 
212 Art. 567, C. pr. pén. 
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In het geval alleen het civiele deel wordt vernietigd, wordt de zaak 

teruggezonden naar het Hof van beroep van een ander rechtsgebied dan dat 

waar het Hof van Assisen haar arrest velde. 

In elk ander geval wordt de zaak teruggezonden naar een ander Hof van Assisen 

dan het welke het vernietigde arrest velde. 

4.3. Conclusies en eerste beschouwingen 

In een beschouwing van het Hof van Assisen stellen we vast dat de Franse 

procedure globaal genomen weinig verschilt van de Belgische. De verschillen die 

er zijn , zijn evenwel in het licht van dit rechtsvergelijkend onderzoek bijzonder 

interessant. 

De verschillen zijn ontstaan door een verschillende reactie in België en Frankrijk 

op dezelfde kritische bemerkingen ontstaan in de rechtsleer, of in de rechtspraak 

(in het bijzonder deze van het EHRM). We zien dat doorheen de jaren daardoor 

het concept van de juryrechtspraak in België en Frankrijk licht uit elkaar zijn 

beginnen lopen. 

De hele procedure overschouwd, is de Franse procedure minder formeel dan de 

Belgische. In België zijn 5 procesfasen te onderscheiden (preliminaire zitting, 

samenstelling van de jury, de grond van de zaak en schuld, straf, burgerlijke 

belangen), terwijl er in Frankrijk maar 3 zijn (de zitting, de deliberatie, uitspraak 

over de burgerlijke belangen).  

De Franse procedure is weinig precies in de omschrijving van de volgorde van 

proceshandelingen en de voorzitter van het Hof heeft nog in grote mate de 

vrijheid om zelf het verloop te bepalen. Dit is nog steeds een doorwerking van de 

liberale gedachte van de juryrechtspraak en de onafhankelijkheid van het Hof 

van Assisen. Men wil zo weinig mogelijk bemoeienis van buitenaf en zelf 

soeverein zijn. 

Het Belgische systeem daarentegen bevat een duidelijk gestructureerd 

procesverloop. Een structuur die er is gekomen bij de confrontatie tussen ons 
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systeem en de test van het EHRM in de zaak Taxquet. België heeft dus wel al 

aanvaard dat haar soevereiniteit begrensd is door het EVRM, terwijl Frankrijk 

nog steeds star vasthoudt aan haar concept van juryrechtspraak dat zij invoerde 

op het continent en geen inmenging duldt. 

In dit besluit zal kort worden ingegaan op de verschillende procedure 

onderdelen die aan de gerezen kritiek (zowel in België en Frankrijk) proberen te 

voldoen. Afsluitend zal dan nog iets kort worden gezegd over mogelijk 

toekomstig recht in Frankrijk. 

4.3.1. Innoverende procedure onderdelen 

Bij het overlopen van de procedure onderdelen gaan we chronologisch te werk 

en doorlopen we de hele procedure van de start tot het einde. 

Beginnen doen we met de fase ter afsluiting van het vooronderzoek. Waar in 

België het dossier voor de 2 onderzoeksgerechten de revue moet passeren is in 

Frankrijk de doorverwijzing van de zaak naar assisen vereenvoudigd. Hier is het 

de onderzoeksrechter die de zaak verwijst en in mogelijk geval de chambre de 

l’instruction. Proceseconomisch is dit een hele vooruitgang. De zaak zal nu sneller 

voor het Hof van Assisen kunnen verschijnen. Het is de installatie van een 

tweede aanleg in Frankrijk die de wetgever aldaar ertoe aanzette de extra 

controle voor de chambre d’accusation weg te laten vallen. 

 

In België is een preliminaire zitting gecreëerd, om de duur van het proces ten 

gronde te verkorten. De insteek was hier dus proceseconomisch. In Frankrijk 

heeft men die wijziging niet doorgevoerd, men is daar van mening215 dat elke 

partij sowieso alleen getuigen zal aanvoeren die iets zinnigs te zeggen hebben 
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over de zaak. Een voorafgaande uitsluiting van onnodige getuigen lijkt hen dus 

onnodig. 

Daarenboven heeft de Franse voorzitter de leiding van het proces en zal hij als 

een getuigenis onbelangrijk is, deze snel beëindigen.  

Een ander verschil zit in de samenstelling van de jury in Frankrijk. In Frankrijk is 

het aantal jury leden half zo veel en kan worden gezegd dat de juryleden minder 

‘wijs’ zijn216, daar de leeftijdsgrenzen een ruimere groep afbakenen. In Frankrijk 

kan men al vanaf zijn 23 in een jury zitten. Of dit wijst op een mogelijks 

professionelere jury in België, daar de juryleden daar ouder zijn, lijkt 

twijfelachtig. Als er al een grote wijsheid zou heersen binnen de Belgische jury, 

wordt het ‘gebrek’ aan wijsheid in de Franse jury opgevangen door het systeem 

van gezamenlijke beraadslaging met professionele rechters later in het proces. 

Ook nog is de opdracht van de jury anders omschreven in Frankrijk dan in 

België. In Frankrijk wijst de rechter de juryleden erop zich te laten leiden door 

hun intieme overtuiging. Iets wat in België niet meer in de opdracht van de jury 

staat. Toch kan worden gezegd dat het hier meer gaat over een louter semantisch 

verschil. Het lijkt onwaarschijnlijk dat door een verschil in formulering van de 

opdracht de uitkomst van het beraad anders zou zijn. 

Het deel van het proces bestaande uit het eigenlijke onderzoek ter terechtzitting 

is in Frankrijk en België quasi217 gelijklopend. De bewijsvoering is mondeling, 

behalve in de gevallen dit onmogelijk blijkt.  

Waar dan het eerste grote verschil zit, zoals hierboven al aangegeven, is in de 

deliberatie. 

In Frankrijk zit de jury samen met het college rechters om te oordelen over de 

schuld en de straf en dit in 1 deliberatiemoment. Deze ‘innovatie’ bestaat al sinds 
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1941 en heeft weinig wijzigingen (zie supra) gekend. Ze is een antwoord ,mijns 

inziens, op de kritiek van een gebrek aan professionalisme bij de beantwoording 

van de schuldvraag en de verdwenen raison d’être, de bescherming tegen een 

sterke staatsmacht. 

Enerzijds, door de rechters samen in beraad te steken met de jury, is er een 

garantie dat de arresten aangaande de publieke kant van de zaak professioneler 

zijn. daarenboven dat met alle elementen van de zaak rekening zal worden 

gehouden, daar er nu rechters zijn die tijdens de deliberatie de jury zullen wijzen 

op alle aspecten van de zaak. Hierbij wordt verwezen naar bovenstaand 

historisch overzicht, waaruit blijkt dat effectief een verandering vast te stellen is 

in het aantal veroordelingen voor het Hof van Assisen. 

Anderzijds is, door het ondertussen al relatief lange bestaan van de gezamenlijke 

deliberatie, bewezen dat de invloed van de staat op de deelnemende rechters in 

de deliberatie miniem of onbestaand is. De wetgever is nooit teruggekomen op 

die procedurewijziging van 1941 en is daartoe ook  nooit aangespoord. 

Deze ‘dappere’ stap in Frankrijk is in België uitgebleven. Daar heeft men ervoor 

gekozen de jury alleen te laten beslissen over de schuld. Toch heeft men halve 

pogingen ondernomen om het gebrek aan professionalisme op te vangen. Ik 

denk daarbij aan de mogelijkheid van het college rechters om de doorslag te 

geven bij een schuldigverklaring bij gewone meerderheid. Of nog, de 

mogelijkheid van het college rechters om bij unanieme beslissing, een volgens 

hen, verkeerde schuldigverklaring te herroepen en de zaak voor een nieuw hof te 

laten voorleggen. In zijn bijdrage in het werk La réforme de la cour d’assises 

verwoordt Jean Danet het als volgt: ‘... sur le renvoi. J’endends bien qu’il s’agit 

d’éviter des erreurs flagrantes sur des décisions de condamnations, mais alors 

pouquoi ne pas aller au bout... ... et faire délibérer la cour et le jury ensemble?’. 

De eerder vreemde tussenstap, waarbij de rechters zich bij de jury vervoegen om 

samen met hun een verdict te motiveren, is ook een indirect gevolg van het niet 

samen delibereren van jury en rechters. In België wordt nu een college rechters 

gevraagd om een verdict mee te helpen motiveren waarbij zij zelf nooit 
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betrokken waren. Zij dienen dus de motieven van de jury te zoeken en te 

verwoorden, wat op zijn minst eigenaardig is.  

Pas daarna is er een gezamenlijke beraadslaging over de straf. 

Het tweede grote verschil met de Belgische procedure zit hem in het bestaan van 

een tweede aanleg in Frankrijk. Die tweede aanleg heeft in Frankrijk een lange 

weg afgelegd. Zij was het voorwerp van een lange discussie218 voor zij 

uiteindelijk in bij wet van 15 juni 2000 werd geïnstalleerd. 

België, trouw blijvend aan het principe van de onaantastbaarheid van de 

uitspraak van een jury, heeft geen tweede aanleg. Bij de voorbereiding van de 

hervorming van assisen is die tweede aanleg niet ingeschreven in de wet. Men 

beroept zich vooral op het feit dat het uitgebreide Cassatieberoep voldoende 

garanties biedt ter bescherming van de rechten van verdediging van de 

beschuldigde (zie supra).  

België heeft immers ook, in EVRM-context bij het ondertekenen van protocol nr. 

7, een voorbehoud gemaakt aangaande de verplichting in een dubbele aanleg te 

voorzien.  

Deze terughoudendheid van België ten aanzien van de installatie van een hoger 

beroep in assisenzaken, dreigt haar te isoleren in Europese context. De 

rechtspraak van het EHRM evolueert meer en meer naar een ruimere 

interpretatie van het artikel 6 van het EVRM en rekent bij die rechten van 

verdediging ook het recht op een 2de aanleg. 

Het lijkt dan ook dat België hier een kans heeft laten liggen. Vroeg of laat zal zij 

toch verplicht worden om die 2de aanleg te voorzien. 

Daarenboven als we gaan vergelijken met Frankrijk zien we dat, na de wet van 

2000, door de installatie van een hoger beroep, het aantal vrijspraken is 
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gestegen219. Wat wel degelijk het nut bewijst van het hoger beroep. Zij geeft dus 

de beschuldigde een eerlijker proces. 

Deze vergelijking tussen het Belgisch en het Frans Hof van Assisen is de perfecte 

aanzet om de overgang te maken naar het laatste beschrijvend gedeelte, waar 

een strafprocedure zal worden beschreven waar de jury al bijna 2 eeuwen niet 

meer in voorkomt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 

 

219 Annuaire statistique de la justice 2009-2010, http://www.justice.gouv.fr/budget-et-
statistiques-10054/annuaires-statistiques-de-la-justice-10304/annuaire-statistique-de-la-
justice-23263.html 
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Hoofdstuk 5: Beschrijvend gedeelte Nederland 

Het beschrijvend stuk over Nederland is bewust als laatste gehouden. Nederland 

heeft namelijk een strafprocedure die ver van het Belgische en Franse 

strafprocesrecht staat.  

Nederland heeft in haar korte aanhechting bij Frankrijk, begin 19de eeuw, onder 

dwang de juryrechtspraak gekend. De criminele juryrechtspraak werd samen 

met de gehele code pénal met dwang ingevoerd in 1811. Waar ze van toepassing 

bleef tot 1814. Tijdens die periode bleek dat het assisensysteem goed werkte, 

ook al was het onderhevig aan negatieve kritiek omwille van nationalistische 

neigingen. De aversie tegen de Franse bezetter is waarschijnlijk dé reden 

waarom tot op vandaag het Nederlandse rechtssysteem geen juryrechtspraak 

kent220. 

Toen het Verenigd Koninkrijk der Nederland onafhankelijk werd, werd zo snel 

mogelijk werk gemaakt van een nieuw wetboek van strafvordering dat het 

Franse diende te vervangen (zie supra). Daarin werd een strafprocesrecht 

beschreven zonder juryrechtspraak. 

Daar zij ver van onze procedure staat, is een historische evolutie minder 

gewenst. Zij biedt immers weinig meerwaarde aan het vergelijkend onderzoek. 

Daarom zal de procedure in Nederland vooral worden beschreven zoals ze nu is. 

Belangrijk hierbij is te vermelden dat hier, als afbakening van het te vergelijken 

recht, het soort criminaliteit wordt genomen. Er zal dus worden gekeken hoe het 

Nederlandse recht omgaat met de misdrijven die min of meer overeenstemmen 

met de misdrijven omschreven als misdaden naar Belgisch en Frans recht. 
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5.1. Het Nederlandse strafprocesrecht conceptueel221 

Het Nederlandse strafproces is sinds 1 januari 1926 een andere weg gaan 

bewandelen als voorheen, waar zij nog eerder geïnspireerd was door het Franse 

systeem. 

Hierbij nam zij in de fase van het vooronderzoek afstand van de zuiver 

inquisitoire heimelijke manier van werken. De verdachte wordt in het nieuwe 

strafprocesrecht betrokken en kan al gedeeltelijk zijn rechten van verdediging 

laten gelden. 

Wel bleef nog het openbaar ministerie behouden als vervolgingsinstantie, zij 

behield haar monopoly over de uitoefening van de strafvordering. Ook nog werd 

de mogelijkheid tot gerechtelijk vooronderzoek behouden. 

De indeling in Nederland is tweeërlei, voor overtredingen is er een kantonrechter 

en voor al de rest een rechtbank van eerste aanleg. Dit is de zaken evenwel 

ongenuanceerd voorstellen. De kantonrechter is een specifieke rechter binnen de 

rechtbank van eerste aanleg, evenwel is hij niet bevoegd om over alle 

overtredingen te oordelen. Hij heeft alleen rechtsmacht over die overtredingen 

die niet door een bijzondere wet aan een andere rechter zijn toebedeeld. 

De rechtbank van eerste aanleg, waaronder politierechters en de meervoudige 

kamers, zijn bevoegd voor alle ander misdrijven. In voorkomend geval is haar 

bevoegdheid zelfs uitgebreider, dit naar analogie van de Belgische 

samenvoeging. Als er primair een feit is dat tot de bevoegdheid van de REA 

behoord en er subsidiair een feit is dat tot de bevoegdheid van de kantonrechter 

behoord, zal dit laatste feit toch aan het oordeel van de REA onderworpen zijn.  

De rechtbank van eerste aanleg bevat dus een kantonrechter en daarnaast 

politierechters en meervoudige kamers222. De politierechters zetelen alleen, ze 
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hebben zogenaamde zwevende competentie, wat betekent dat het openbaar 

ministerie vrij kiest of zij een zaak eenvoudig genoeg vindt om ze aldaar 

aanhangig te maken. De richtlijnen in de wet voor het openbaar ministerie om 

haar keuze te maken zijn vaag. De meeste begrenzende is dat het OM geen 

gevangenisstraf van meer dan 1 jaar mag vorderen voor een politierechter in 

zulke ‘eenvoudige’ zaken. 

De politierechter zelf kan evenwel doorverwijzen naar een meervoudige kamer, 

als hij meent dat de zaak te complex is om door een alleen zetelend rechter te 

worden behandeld. De wet voorziet ook in een aantal verplichte gevallen van 

verwijzing voor de politierechter. Zo is hij verplicht te verwijzen indien hij van 

oordeel is dat een ter beschikkingstelling van de regering of een plaatsing in een 

inrichting voor stelselmatige misdadigers noodzakelijk is. 

Territoriaal moeten we vaststellen dat de officier van justitie een heel brede 

waaier aan keuzemogelijkheden heeft om een zaak bij een rechter aanhangig te 

maken223. 

5.2. Verloop van het Nederlandse strafproces 

5.2.1. Het vooronderzoek 

Veelal zal voor de misdrijven die in België aanleiding geven tot een 

assisenproces, ook in Nederland een gerechtelijk onderzoek worden opgestart. 

Het initiatiefrecht224 om een gerechtelijk vooronderzoek te starten ligt in 

Nederland ook bij het openbaar ministerie.  

In plaats van een onderzoeksrechter is hier een rechter-commissaris diegene die 

de leiding van het onderzoek krijgt. Voor de rest kan hier snel worden besloten, 
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daar het gerechtelijk vooronderzoek in Nederland bijna niet verschilt van het 

Belgische gerechtelijk onderzoek.  

Enigste nog te vermelden verschil is dat in Nederland de rechtbank kan 

tussenkomen, ambtshalve, op vordering van de officier van justitie of de 

verdachte, tijdens het gerechtelijk vooronderzoek. Dit als er nodeloze 

vertragingen zijn in het werk van de rechter-commissaris. Zij kan zich dan 

stukken laten overleggen en de onmiddellijke of spoedige beëindiging van het 

onderzoek bevelen225. 

Het gerechtelijk vooronderzoek wordt afgesloten door een beschikking226 van de 

rechter-commissaris, waarbij die beschikking wordt gezonden naar de verdachte 

en het openbaar ministerie. Deze zal dan beslissen over de verdere vervolging227. 

De zaak wordt indien de officier van justitie dit wenst aanhangig gemaakt door 

een dagvaarding. Er dient geen verwijzing te zijn door een onderzoeksgerecht. 

Dit wel een groot verschil met de Belgische procedure. 

5.2.2. Het onderzoek ter terechtzitting 

Eerst en vooral een paar algemene vaststellingen aangaande het Nederlands 

strafproces. 

Het belangrijkste verschil dat onmiddellijk naar voren komt is de afwezigheid 

van een mondeling proces. In Nederland schuwt men het gebruik van eerder 

verzameld schriftelijk bewijs niet. Het is daar zelfs eerder uitzonderlijk dat 

getuigen zullen worden opgeroepen. Het onderzoek ter terechtzitting dient dus 

sensu stricto genuanceerd te worden. Het is eerder een herneming van vooraf 

verzameld bewijs228. 
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Het is wel zo dat in zaken met grote publieke belangstelling het onderzoek ter 

terechtzitting wel meer effectief een nieuw onderzoek is. 

De zitting is ook in Nederland openbaar229, net zoals in België kan de zitting 

achter gesloten deuren plaatsvinden als daar redenen toe zijn. 

Wat opvallend is, is dat in Nederland ook het principe van Continuïteit van 

proces230 wordt beschreven in de wet. Dat hiertoe nood aan is voor een 

assisenprocedure is enigszins logisch, aangezien dient te worden vermeden dat 

de getuigen, jury en beschuldigde al te vaak buiten de rechtszaal met elkaar in 

contact zouden komen. Evenwel in Nederland is er geen jury en lijkt het niet 

onmogelijk dat de getuigen op verschillende momenten worden gehoord. Het 

enigste risico hier is mogelijks collusie tussen die verschillende getuigen. 

Aangenomen kan worden dat zaken die naar ons Belgisch recht een misdaad 

uitmaken, in Nederland voor een meervoudige kamer komen. Het is namelijk zo 

dat alle zaken in den beginne voor een meervoudige kamer komen, behoudens de 

wettelijke uitzonderingen. Men kan dus zeggen dat de meervoudige kamer 

volheid van bevoegdheid heeft. 

Partijen in het strafproces zijn, de officier van justitie en de verdachte. Het 

slachtoffer kan zijn burgerlijke vordering instellen tegen de verdachte tijdens het 

strafproces, in de hoedanigheid van benadeelde partij231 . De bevoegdheid van de 

benadeelde partij gaat in Nederland wel verder dan deze van de burgerlijke 

partij. De benadeelde partij kan zich immers bij het requisitoir van het openbaar 

ministerie voegen en in voorkomend geval zelfs bewijs verschaffen232 (anders 
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dan een eigen getuigenis). Het slachtoffer heeft spreekrecht op het proces, bij 

bepaalde misdrijven, om zich uit te laten over het haar aangedane leed233.  

Ook in Nederland heeft de voorzitter van de meervoudige kamer de leiding234 

van het proces. Hij beveelt, indien nodig, extra onderzoeksmaatregelen. 

Het proces neemt een aanvang met de ondervraging235 van de verdachte. Een 

ondervraging die analoog is met de Belgische ondervraging van de beschuldigde 

op de preliminaire zitting. Hierbij wordt naar de identiteit van de verdachte 

gevraagd, alsook zijn geboorteplaats, geboortedatum en actuele verblijfplaats. 

Later in het proces volgt nog een echte ondervraging over de feiten.  

Belangrijk is nog dat, in tegenstelling tot het Belgische systeem, er een 

cautieplicht236 rust op de rechter. De verdachte dient te worden gewezen op zijn 

zwijgrecht. 

Vervolgens is het aan de officier van justitie om zijn zaak te brengen237. Die 

voordracht bestaat uit het voorlezen van de tenlastelegging, ook kan deze 

samengevat worden238. Daarbij worden mogelijks ook de lijst met getuigen en de 

materiële overtuigingsstukken voorgelegd239. Dit is evenwel geen bij wet 

verplichte handeling. 

Het komt toe aan de verdachte, het openbaar ministerie en de benadeelde partij 

om getuigen op te roepen. De rechter kan, indien hij dat nodig acht, een bevel tot 

medebrenging uitvaardigen ten einde de getuigen te doen verschijnen240. 

                                                        
 

 

233 Art. 302, N. Sv. 
234 Art. 272, 1, N. Sv. 
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Nadat de officier van justitie zijn zaak heeft gebracht wordt de verdachte ten 

gronde verhoord241 door de voorzitter. Dat de verdachte eerst zijn verhaal mag 

doen, heeft een proceseconomisch doel. Als de verdachte namelijk bekent bij het 

begin van het proces betekent dit dat de verdere procesgang verkort kan 

worden. De Hoge Raad in Nederland oordeelde242 wel dat deze regel niet op 

straffe van nietigheid is, daar er nog momenten zijn om de verdachte te horen in 

het proces. 

Gelet op het feit dat de voorzitter de leiding van het proces heeft, kan hij beletten 

dat bepaalde vragen worden gesteld aan de verdachte243. Deze regel geldt ook 

voor het ondervragen van getuigen. 

Na het verhoor van de verdachte is het de beurt aan de getuigen. Het is aan de 

verdachte en het openbaar ministerie om getuigen op te roepen. Ook nog kan de 

voorzitter de officier van justitie vragen bepaalde getuigen op te roepen die hij 

nuttig acht244. 

Als blijkt tijdens de procedure dat het wenselijk is nog extra getuigen op te 

roepen heeft de voorzitter hier het recht, ambtshalve of op vordering van de 

partijen245, deze te horen. Deze regel is ingegeven door het idee dat de voorzitter 

al het nodige moet doen om de waarheid te achterhalen, om zo naar behoren een 

vonnis te kunnen vellen246. 

De getuigen worden in de volgorde gehoord zoals bepaald door de voorzitter. Zij 

worden verzameld in een aparte ruimte, waarna zij in de bepaalde volgorde 

                                                        
 

 

241 Art. 286, N. Sv. 
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zullen worden gehoord voor de rechtbank. Ook in Nederland kan de voorzitter 

de nodige maatregelen nemen om collusie tussen getuigen te voorkomen247. 

In Nederland is men ook behoedzaam voor getuigenissen van personen die op 

een of ander manier een band hebben met de verdachte248. Als een getuige voor 

de rechtbank verschijnt, wordt gevraagd naar zijn identiteit en de graad van 

verwantschap met de verdachte. Evenwel is er geen wettelijke uitsluitingsgrond 

voor dit soort getuigen. Zij kunnen worden gehoord. Er is wel een nuance aan te 

brengen. De personen die een band hebben zoals bedoeld in art. 217 N. Sv., 

kunnen zich verschonen bij het stellen van bepaalde vragen. Met andere 

woorden zij kunnen in bepaalde gevallen weigeren een antwoord te geven. 

Nadat de voorzitter zich verzekerd heeft van de identiteit van de getuige, wordt 

overgegaan tot de eedaflegging249. Nu pas kan worden overgegaan tot het 

eigenlijke verhoor. 

Tenzij de getuige op verzoek van de verdachte voor de eerste maal is 

opgeroepen, krijgt de voorzitter als eerste de mogelijkheid de verdachte te 

ondervragen250. Nadien komen de assessoren en de officier van justitie aan de 

beurt. De verdachte krijgt als laatste de kans om de getuige te verhoren. Hierbij 

mag hij die getuige confronteren met concrete elementen uit het dossier die 

tegen de verklaring van de getuige in te brengen zijn. 

Getuigen kunnen ook steeds geconfronteerd worden met het bewijsmateriaal251. 

Verder dient nog te worden vermeld dat het in Nederland toegestaan is getuigen 

met elkaar te confronteren. 
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Volledig gelijklopend met de eerder besproken rechtssystemen is ook in 

Nederland meineed een misdrijf252.  

Voor een getuige die weigert te antwoorden, is in Nederland een uniek systeem 

ontwikkeld, de gijzeling253. De rechtbank kan die getuige dan maximaal 30 dagen, 

als dit noodzakelijk blijkt voor het onderzoek ten gronde, gijzelen. 

Voorts zijn er nog de deskundigen die extra aandacht verdienen. In Nederland 

dienen deskundigen steeds behandeld te worden als getuigen. Dus ook als zij 

louter de resultaten van hun deskundigenonderzoek komen toelichten dienen zij 

de getuigeneed af te leggen. Daarenboven dienen experts ook nog de 

deskundigeneed af te leggen254. 

Als dan het mondelinge gedeelte van de procedure is afgewerkt legt de officier 

van justitie  de stukken over aan de rechtbank, voor zo ver dit nog niet was 

gebeurd in de fase van het aanbrengen van de zaak (zie supra).  

Nu zijn we aanbeland in de pleitfase255. Hierbij krijgt het openbaar ministerie de 

mogelijkheid haar straf te vorderen en daarbij de nodige toelichting te geven. 

Vervolgens is het aan de verdachte om hiertegen te pleiten, waarna de officier 

van justitie nog mag repliceren, maar ook  in Nederland wordt het principe 

geëerd dat de verdachte het laatste woord krijgt. 

Nadien wordt het onderzoek terechtzitting gesloten256 (sluiting van de debatten) 

door de voorzitter. De voorzitter deelt op dat moment mee aan de partijen 

wanneer er uitspraak wordt gedaan. 
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5.2.3. De beraadslaging en uitspraak 

De rechters in Nederland beraadslagen dus zonder jury, op een manier die 

weinig verschilt van een beraadslaging van de correctionele rechtbank in België. 

Een meervoudige kamer in beraad wordt in Nederland een terugtrekking in 

raadkamer genoemd (niet te verwarren met het Belgische onderzoeksgerecht). 

Alle strafrechters, dus ook de raadkamer, dienen zich te houden aan een 

zogenaamd beslissingsschema257. Zij zullen zich achtereenvolgens moeten 

buigen over de geldigheid van de dagvaarding, hun bevoegdheid, de 

ontvankelijkheid van de vordering van de officier van justitie en of er redenen 

zijn tot schorsing van de vervolging258. Pas nadien wordt over de grond van de 

zaak beraadslaagd. 

Over de grond van de zaak moet het college rechters in raadkamer een antwoord 

formuleren op de vragen zoals uiteengezet in art. 350 N. Sv. Beraadslaging over 

de straf259 volgt als het strafbare feit bewezen is en toegerekend wordt aan de 

verdachte. 

De manier van beraadslaging is bijzonder geregeld260. Hierbij is het de voorzitter 

die eerst aan zijn mederechters hun mening vraagt alvorens zelf zijn mening 

bekend te maken. Dit om te vermijden dat de voorzitter de raadkamer zou 

domineren. 

Ook al is de regel niet meer expliciet opgenomen in de Nederlands strafwet, toch  

dient naar logica in de raadkamer bij meerderheid te worden beslist. 

De uitspraak is openbaar. 
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5.2.4. Gewone rechtsmiddelen 

De gewone rechtsmiddelen zijn qua definitie niet hetzelfde als in België. 

Verwarrend is dat in Nederland ook het Cassatieberoep als gewoon rechtsmiddel 

dient te worden beschouwd. Alleen de herziening en Cassatie in het belang van 

de wet, zijn buitengewone rechtsmiddelen261. 

Het hoger beroep kan worden ingesteld door de officier van justitie en de 

verdachte. Dit zowel tegen een veroordeling, als tegen een vrijspraak. Een hoger 

beroep komt in Nederland terecht bij het gerechtshof. Een gerechtshof valt het 

best te vergelijken met ons Hof van Beroep. Nederland is opgedeeld in 4 

gebieden262 elk met hun gerechtshof. 

Het hoger beroep dient te worden ingesteld binnen de 14 dagen263 na de 

einduitspraak in eerste aanleg. Het hoger beroep in strafzaken kan alleen 

worden ingesteld tegen het gehele vonnis. Partieel beroep is in Nederland 

onmogelijk264. 

De wetgever in Nederland heeft van het hoger beroep een zogenaamd 

voortbouwend beroep gemaakt. Hierbij geeft zij de mogelijkheid aan de rechter in  

graad van beroep om alleen de delen die hij wenst te hervormen te herschrijven 

en te antwoorden op de grieven van de appellant(en)265. De rest van het vonnis 

in eerste aanleg kan de beroepsrechter woordelijk behouden. Het dient wel te 

worden benadrukt dat dit voortbouwend beroep niet betekent dat de rechter 

geen eigen verantwoordelijkheid heeft bij de redactie van zijn arrest. 

De appelrechter kan ofwel het vonnis in eerste aanleg bevestigen of vernietigen, 

dit gedeeltelijk of volledig. De wet legt bij die beslissing geen motiveringsplicht 
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op aan de rechter, al moet worden opgemerkt dat in de praktijk de meeste 

rechters in beroep wel motiveren. 

De appelrechter hervormt zelf het vonnis, maar zal in bepaalde gevallen de zaak 

terugverwijzen naar de rechter in eerste aanleg266. 

Vroeger bestond in Nederland, net zoals in België een mogelijkheid tot verzet bij 

een vonnis gewezen op verstek. De Nederlandse wetgever heeft dit rechtsmiddel 

evenwel afgeschaft op 1 maart 2007. Nu dient een veroordeelde bij verstek 

gebruik te maken van het hoger beroep. 

Naar Nederlands recht is er dan nog een 2de gewoon rechtsmiddel, het 

Cassatieberoep. Net zoals in België is het Cassatieberoep er op gericht juridisch 

technische fouten uit de beslissing te halen. Zij is dus ook daar niet bedoeld als 

een geheel nieuwe behandeling van de zaak, met een eigen nieuwe appreciatie 

van de feiten. 

Het Cassatieberoep wordt ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden. Zijnde 

het equivalent van het Belgische Hof van Cassatie.  

Het beroep dient, net als bij het hoger beroep, binnen een termijn van 14 

dagen267 te worden ingesteld. Het kan worden ingesteld door de officier van 

justitie en de verdachte268. Er is evenwel geen Cassatieberoep mogelijk voor een 

verdachte die geen straf heeft gekregen voor de feitenrechter. 

Voorts is het nog interessant om te vermelden dat partieel Cassatieberoep269 wel 

mogelijk is, dit in tegenstelling met het hoger beroep. Wel kan pas dit beroep 

worden ingesteld als er een einduitspraak is gewezen door de feitenrechter. 
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De beslissing die de Hoge Raad kan nemen, onderscheidt haar van haar Frans en 

Belgische equivalent270. De Hoge Raad kan, als zij het beroep ontvankelijk 

verklaart, dit beroep verwerpen of vernietigen, gedeeltelijk of geheel. Dit op 

gronden aangevoerd door de partijen of op andere gronden. Dit laatste is de 

zogenaamde ambtshalve Cassatie271. Bij verwerping is het Cassatieberoep 

ongegrond verklaard en blijft de aangevochten beslissing dus onaangetast. 

In het geval de Hoge Raad de bestreden beslissing vernietigt, kan zij in 

voorkomend geval, als dit geen nieuwe beoordeling van de feiten vergt, het 

bestreden vonnis of arrest, juridisch-technisch wijzigen waar nodig. Daarnaast 

kan de Hoge Raad ook Casseren en indien het gaat om een vergetelheid van de 

eerste rechter, de bestreden beslissing aanvullen272. Dit valt te beschouwen als 

een louter redactioneel ingrijpen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het vergeten 

vermelden van artikelen aangaande de strafmaat. 

Als toch een nieuwe feitelijke beoordeling nodig lijkt zal de zaak worden 

verwezen. Dit naar een gerechtshof als het gaat om de vernietiging van een 

vonnis en naar een ander gerechtshof als het gaat om de vernietiging van een 

arrest. 

5.2.5 Buitengewone rechtsmiddelen 

Een eerste buitengewoon rechtsmiddel is het Cassatieberoep in belang van de 

wet273. Uniek aan dit rechtsmiddel is dat het alleen openstaat voor de procureur-

generaal bij de Hoge Raad. 

Dit rechtsmiddel kan alleen worden aangewend als er geen gewone 

rechtsmiddelen meer openstaan tegen de beslissing. 
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In Nederland heeft men het idee, dat de Cassatierechter hoeder van het recht is. 

Als in een vonnis of arrest een rechtsvraag naar voren komt, cruciaal voor de 

toepassing van de Nederlandse wet, zal van de Hoge Raad verwacht worden, 

onder impuls van de procureur-generaal, dat zij ingrijpt en een duidelijk 

standpunt inneemt. In Nederland kent men dus, in tegenstelling tot België, aan 

de Hoge Raad wel expliciet een rechtsscheppende rol toe. 

De beslissing wordt overgezonden naar het gerecht dat de beslissing heeft 

gewezen. Belangrijk is dat een Cassatieberoep in belang van de wet, geen nadeel 

mag toebrengen aan de partijen274. 

Het tweede buitengewoon rechtsmiddel is dan de herziening. Dit buitengewone 

rechtsmiddel is ontwikkeld om het risico op gerechtelijke dwalingen te 

verkleinen.  

De gronden waarop bij de Hoge Raad een verzoek tot herziening275 kan worden 

ingediend staan vermeld in art. 457, N. Sv. Een dergelijk verzoek wordt 

ingediend door de procureur-generaal of door de veroordeelde die meent 

slachtoffer te zijn van een dwaling. 

5.3. Conclusie Nederland en eerste beschouwingen 

Algemeen kan worden gezegd dat in Nederland een strafproces een toonbeeld is 

van efficiëntie. Er wordt minder vastgehouden aan een rechtstraditie. De 

Nederlandse wetgever is pragmatisch en schuwt ingrijpen niet. 

Zo zien we bijvoorbeeld dat het mondelinge karakter van het strafproces niet als 

essentieel wordt bevonden. Een proces verloopt sneller en vlotter als niet gans 

het onderzoek, mondeling, opnieuw moet worden gevoerd voor de strafrechter. 

Ook het verhoren van de getuige voor men aan het getuigenverhoor begint, om 

een mogelijke bekentenis toe te laten is weer proceseconomisch een slimme 
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keuze. Het proces kan op die manier sneller een einde kennen, zonder aan de 

rechten van verdediging van de verdachte te raken. 

Ook nog vermeldenswaardig is de unieke rol die het slachtoffer inneemt in het 

Nederlandse strafproces. De benadeelde partij heeft in zekere mate de 

mogelijkheid te spreken en bewijzen te verschaffen. Men heeft in Nederland oog 

voor het slachtoffer en geeft men aan het strafproces een accusatoir kantje. 

Het grootste verschil zit hem natuurlijk in de afwezigheid van een jury bij de 

beoordeling van ernstige misdrijven. In Nederland heeft men al 200 jaar geen 

jury meer gekend en er is daar ook geen nood naar geweest. Dit betekent dat aan 

de punten van kritiek een absoluut antwoord is gegeven in het Nederlandse 

strafprocesrecht. De beslissing zal professioneel zijn en de angst voor 

beïnvloeding van de magistratuur door de overheid, is daar al lang geen issue 

meer. 
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Hoofdstuk 6: Vergelijkende fase, het besluit 

Nu de 3 te vergelijken rechtssystemen zijn beschreven en het vreemde recht 

beschreven en gekend is, kan worden overgegaan tot de vergelijkende fase. 

Alvorens daartoe te komen, worden nog even, pro memorie, de punten van 

kritiek, gerezen in de Belgische rechtsleer, opgefrist. Deze kritiek zal namelijk 

het vergelijkend werk afbakenen. 

Het opzet van dit onderzoek was te kijken hoe onze manier van omgaan met 

zware misdrijven kon worden verbeterd en of daarbij de jury wel nog kon 

worden behouden. Over bepaalde punten van kritiek op het huidige systeem is in 

België een zekere eensgezindheid te vinden.  

Zo is er het gebrek aan professionalisme binnen de jury. Deze moet nu, in 

vergelijking met 200 jaar geleden, rekening houden met de complexe aspecten 

van de zaak. Zij moet met economische, sociale, fiscale,... elementen rekening 

houden.  

De proceseconomische kritiek is een volgend punt van vergelijking. De Belgische 

assisenprocedure is al lange tijd gekenmerkt door haar traag verloop en log 

karakter. Hoe kan de procedure sneller en eenvoudiger worden gemaakt. 

Finaal is er dan nog het verdwijnen van de basisgedachte die de jury heeft doen 

ontstaan in Frankrijk na de revolutie. Is er nu nog nood aan een jury om ons te 

beschermen tegen een al te sterke absolutistische staatsmacht. 

Het vergelijkend proces hier zal in 2 stappen gebeuren. Eerst zal de vergelijking 

met het ons nauwst verwante rechtsstelsel plaatsvinden en dan met het van ons 

verst verwijderde stelsel. 

6.1. De vergelijking met Frankrijk 

Eerste punt van kritiek, aan de hand van welk we de Belgische procedure gaan 

vergelijken met de Franse is het gebrek aan professionalisme. 
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We hebben gezien dat in België toch enigszins aan die kritiek is tegemoet 

gekomen. Zo heeft men rechterlijke tussenkomst gecreëerd bij een ‘twijfelende’ 

jury die slechts met eenvoudige meerderheid tot schuld zou zijn gekomen. In 

zo’n geval zijn het de rechters die bij eenvoudige meerderheid de doorslag geven. 

Dan is er nog aan het college rechters de mogelijkheid gegeven om, als zij 

unaniem van mening zijn dat de beschuldigde onschuldig is, de 

schuldigverklaring van de jury te negeren en de zaak voor een nieuw Hof van 

Assisen te brengen. 

Ook de verplichting tot motivering, door het EHRM impliciet opgelegd aan 

België, betekent een stap in de richting van professionalisering. De rechters gaan 

nu in deliberatie met de jury om hun beslissing mee te helpen motiveren. 

Als we dan naar Frankrijk kijken, is in 1 oogopslag vast te stellen dat men daar 

veel verder is gegaan in een professionelere beslissing van het Hof van Assisen.  

Zo heeft men er al voor gekozen in de Tweede Wereldoorlog om rechters en jury 

samen in beraad te steken. Dit vanuit het idee dat de jury al te vaak tot vrijspraak 

kwam, omdat zij vreesde dat de rechters is de straftoemeting te hard zouden zijn 

voor de beschuldigde. Er werd dus gekozen voor een vervaging tussen de 

bevoegdheidsafbakening van de jury, om te oordelen over de feiten en de 

rechters, om te oordelen over het recht. 

In Frankrijk zitten de rechters samen met de jury om te oordelen of schuld en 

straf. 

Ook nog is het aantal juryleden verminderd, wat impliciet betekent dat in het 

gezamenlijk beraad, de rechters in verhouding, hun aantal zien stijgen. Het 

aantal juryleden in Frankrijk schommelde lange tijd en is nu recent gefixeerd op 

6 in eerste aanleg en 9 in tweede aanleg. 

De grootste stap in de richting van professionalisering is in Frankrijk wellicht 

genomen bij de installatie van een tweede graad. Het zogenaamde appel 
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tournant, dat aan het Hof van Assisen in tweede aanleg de kans geeft een volledig 

nieuw proces te voeren, los van het proces in eerste aanleg. 

Het nut van deze ingrepen is bewezen in statistiek (zie supra). 

Het tweede punt van kritiek waarbij we de beide stelsel gaan vergelijken is dat 

van de proceseconomie. 

In België heeft men de procedure willen verlichten door de invoering van een 

preliminaire zitting. Hier wordt de mogelijkheid gecreëerd een lijst getuigen op 

te stellen voorafgaand aan het eigenlijke proces, om zo onnodige, nutteloze 

getuigenissen te vermijden.  

In Frankrijk is men ook hier alweer efficiënter dan in België. 

Zo heeft men bijvoorbeeld, bij de installatie van het hoger beroep, de fase voor 

de kamer van inbeschuldigingstelling afgeschaft. Men heeft aan de 

onderzoeksrechter de onmiddellijk bevoegdheid gegeven een zaak te verwijzen 

naar assisen. Er is nu nog alleen een chambre de l’instruction die vooral fungeert 

als appelrechter tegen zo’n doorverwijzingsbeslissing van de onderzoeksrechter. 

Voorts heeft men door het samen steken van rechters en jury in 1 beraad, over 

schuld en straf, proceseconomisch tijd gewonnen en geld uitgespaard.  

Als we kijken naar België is het spijtig vast te stellen dat de deliberaties nog 

steeds gescheiden zijn en dit dan nog met de moeilijkheid van een aparte 

deliberatie over de motivering. Proceseconomisch is dit deel van het Belgische 

proces een verschrikking. 

Laatste punt van kritiek dat moet worden bekeken is het verdwijnen van de 

raison d’être van de jury. Er is geen nood meer aan bescherming van de 

beschuldigde tegen een te sterke staatsmacht. 

In Frankrijk is die samengevoegde beraadslaging net het bewijs dat men 

vertrouwen heeft in zijn rechters en hun onafhankelijkheid. 
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De gezamenlijke beraadslaging dient dus een doel op drie niveaus. De Belgische 

wetgever kan, als zij niet van volledig van haar jury wil afstappen, dit systeem uit 

Frankrijk mijns inziens importeren. 

6.2. De vergelijking tussen Nederland en het jurysysteem 

De vergelijking met Nederland is anders dan die met Frankrijk. In die 

vergelijking dient geen rekening te worden gehouden met determinerende 

elementen (zie supra). In de vergelijking met Nederland wel. Er is een verschil in 

rechtstraditie die de vergelijking iets meer precair maakt. 

Na hun onafhankelijkheid heeft Nederland de jury direct afgezworen en hebben 

zij dus al bijna 200 jaar ervaring met een strafproces voor zware misdrijven 

zonder jury. Globale vaststelling is dat dit systeem perfect fungeert in Nederland, 

daar zij die rechtstraditie van de jury niet hebben. Nooit in het verleden hebben 

zij echt lange tijd met een jury gewerkt, dit in tegenstelling tot ons systeem. 

Toch moeten we vaststellen dat Nederland excelleert in efficiëntie. Zij heeft een 

gestroomlijnd strafproces. 

Ten aanzien van het professioneel karakter van de beslissing inzake strafproces 

voor de meervoudige kamer, kan worden gezegd dat, vermits er alleen 

professionele rechters aan te pas komen, dit volledig gewaarborgd is. 

Het is vooral op proceseconomisch vlak dat naar mijn mening de Nederlandse 

procedure punten scoort. 

Zo zijn er geen doorverwijzingsbeslissingen in Nederland te nemen door 

onderzoeksgerechten. Het is gewoon het openbaar ministerie die onmiddellijk 

dagvaard voor de rechter.  

Ook nog is de opbouw zo, dat de verdachte al vroeg in het proces, het woord 

krijgt om een eventuele bekentenis mogelijk te maken, zodat het proces daarna 

een korter en vlotter verloop zou kunnen kennen. Het is in zo’n geval immers 

niet meer nodig bepaalde getuigen à charge te ondervragen. 
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Voorts moet nog worden opgemerkt dat de benadeelde partij in Nederland een 

unieke positie inneemt (zie supra). 

Ook moet nog worden gezegd dat ook Nederland, net zoals Frankrijk, een hoger 

beroep kent. Kan dus al worden vastgesteld dat België hier achterop hinkt. 

Tot slot moet dan nog worden gewezen op de unieke positie van de Hoge Raad 

der Nederlanden. Zij heeft van de Nederlandse wetgever in het strafproces een 

echte rechtsscheppende functie gekregen, bij de creatie van het cassatieberoep 

in belang van de wet. 

6.3. Conclusie 

Mijn conclusie is eenvoudig. Wat mij vooral opvalt uit de vergelijking van ons 

Belgisch systeem met de twee andere systeem is, dat de Belgische wetgever een 

onverklaarbare angst heeft om archaïsche stelsels te verlaten of zelfs minstens 

grondig en gestructureerd aan te pakken. 

België blinkt uit in het rechthouden van achterhaalde, gedateerde systemen, 

door deze bij disfunctie te stutten met nieuwe regels. De wetgever heeft blijkbaar 

schrik om het hele huis af te breken en stevig te bouwen op nieuwe funderingen. 

In plaats daarvan heeft ze ervoor gekozen in 2009 om de procedure te behouden 

en slecht minimaal te wijzigen. 

Het is voor mij duidelijk dat veranderingen zich opdringen aan de Belgische 

wetgever. Als we kijken naar Frankrijk zien we dat zij hun procedure hebben 

behouden, maar grondige renovatiewerken hebben doorgevoerd doorheen de 

jaren en dat zij naar de toekomst toe nog wijzigingen plannen. Als de Belgische 

wetgever dan toch de jury wil behouden, dat zij dan een voorbeeld neemt aan 

Frankrijk en op zijn minst de gescheiden beraadslaging opgeeft. 

De zwakte van het Belgische systeem, komt volgens mij, pas echt naar boven als 

we de vergelijking maken met Nederland. 

In Nederland heeft men geen angst om wetgevend in te grijpen als een systeem 

stroef loopt. De wetgever aldaar is het toonbeeld van pragmatisme.  



 
 

 

115 

Een voorbeeld hiervan is de afschaffing van het verzet als gewoon rechtsmiddel. 

De Nederlandse wetgever is in 2007 tot de vaststelling gekomen dat het nut van 

dat rechtsmiddel eigenlijk minimaal was en dat een hoger beroep tegen een 

vonnis op verstek even goed werkt. 

Dat de Belgische wetgever niet het Nederlandse systeem overneemt is te 

begrijpen vanuit onze rechtstraditie met de jury, maar dat zij dan op zijn minst 

een voorbeeld neemt aan het Nederlandse pragmatisme.  

In de toekomst lijkt het mij dat België zal moeten hervormen en dit zelfs in de 

nabij toekomst aangaande de installatie van een hoger beroep tegen beslissingen 

van het Hof van Assisen. De ons omringende landen hebben allemaal zo’n 

volwaardig beroep en ook het EHRM laat blijken dit als noodzakelijk te achten in 

het licht van de rechten van verdediging. Als België dus niet snel ingrijpt zal het 

zich isoleren binnen Europa dienaangaande. 

Mijn besluit is dan ook hard. De Belgische hervorming van 2009 was een flop en 

er dient dringend een nieuwe herziening van de procedure te komen om het Hof 

van Assisen professioneler, efficiënter en sneller te maken. Naar mijn mening 

dient daarbij de jury te worden afgeschaft en gekeken te worden naar een 

systeem zoals in Nederland. 
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