
HET HOF VAN ASSISEN 

 
Welke misdaden uit het strafwetboek behoren tot de bevoegdheid van het hof 

van assisen ? 

 

Artikel 150 Grondwet : De jury wordt ingesteld voor alle criminele zaken, alsmede 

voor politieke misdrijven en drukpersmisdrijven, behoudens voor drukpersmisdrijven 

die door racisme of xenofobie ingegeven zijn. 

 

Door de techniek van de correctionalisering kunnen misdaden, voorzien in het 

strafwetboek, evenwel worden onttrokken aan de bevoegdheid van het Hof van 

assisen. Deze zaken worden dan behandeld door de correctionele rechtbank (eerste 

aanleg) of het hof van beroep (hoger beroep). 

 

* 

 

Waar zetelt het Hof van assisen ? 

 

Voor de berechting van de beschuldigden die het onderzoeksgerecht daarnaar 

verwijst worden assisen gehouden in elke provincie en in het administratief 

arrondissement Brussel-Hoofdstad.  

 

Het hof van assisen houdt zitting in Aarlen, Antwerpen, Bergen, Brugge, Brussel, 

Gent, Leuven, Luik, Namen, Nijvel of Tongeren, naar gelang van het geval.  

 

Wat het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent betreft houdt het hof dus zitting 

te Brugge en te Gent. 

 

* 

 

 

Wanneer zetelt het hof van assisen ? 

 

Op advies van de procureur-generaal en na raadpleging van de partijen stelt de 

eerste voorzitter van het hof van beroep de datum van opening van de zittingen 

van de hoven van assisen vast, verdeelt hij onder de verschillende hoven van assisen 

de zaken die ernaar verwezen zijn, en stelt hij voor ieder daarvan de datum van de 

opening van de debatten vast. 

 

Door een wetswijziging zijn er vanaf 21/01/2010 in feite drie grote fasen te 

onderscheiden in een assisenprocedure : 

- preliminaire zitting 

- zitting samenstelling van de jury 

- zitting ten gronde 

 

De datum en de plaats van opening van de zittingen van het hof van assisen, alsmede 

de datum en de aanwijzing van de vastgestelde zaken worden ten minste twintig 



dagen vooraf bekendgemaakt bij middel van een bericht dat wordt aangeplakt in de 

voor het publiek toegankelijke lokalen van de correctionele griffie. 

 

 

* 

 

 

Samenstelling van het hof van assisen ?  

 

Het hof van assisen bestaat uit een voorzitter en twee assessoren; het houdt 

zitting bijgestaan door een jury.  
 

Voor de behandeling en de berechting van burgerlijke rechtsvorderingen houdt het 

zitting zonder jury. 

 

De voorzitter is een lid van het hof van beroep of een wegens zijn leeftijd in rust 

gesteld lid van het hof van beroep die nog niet de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt, 

aan wie de eerste voorzitter van dat hof opdracht geeft voor de gehele zitting of voor 

bepaalde zaken. 

Om het ambt van voorzitter in het hof van assisen te kunnen uitoefenen, moet men 

een gespecialiseerde opleiding hebben gevolgd, georganiseerd door het Instituut voor 

gerechtelijke opleiding. 

De Koning bepaalt de voorwaarden waaraan de voorzitter moet voldoen om 

vrijgesteld te worden van de gespecialiseerde opleiding. 

 

De assessoren worden voor iedere zaak aangewezen door de eerste voorzitter van het 

hof van beroep, in overleg met de betrokken voorzitters van de rechtbank van eerste 

aanleg, onder de oudste ondervoorzitters en rechters in rang van het rechtsgebied van 

het hof van beroep. 

 

De jury houdt zitting met twaalf gezworenen.  

 

In het belang van een goed verloop van de debatten of wanneer de aard van de zaken 

dit vereist, kan het hof van assisen, ambtshalve of op vordering van de procureur-

generaal, voor de uitloting bevelen dat buiten de twaalf werkende gezworenen nog 

één tot twaalf plaatsvervangende gezworenen worden uitgeloot die de debatten 

zullen bijwonen.  

 

 

* 

 

 

Het ambt van openbaar ministerie bij het hof van assisen wordt uitgeoefend door 

de procureur-generaal; hij kan deze bevoegdheid opdragen aan een lid van het parket-

generaal of van het parket van de procureur des Konings in wiens zetel de assisen 

worden gehouden. 

 

Hij doet in naam van de wet alle vorderingen die hij nuttig oordeelt; het hof is 

gehouden hem akte ervan te verlenen en erover te beslissen. 

 



De procureur-generaal neemt deel aan de debatten; hij vordert de toepassing van de 

strafwet; hij is aanwezig bij de uitspraak van het arrest. 

 

 

* 

 

 

De functie van griffier van het hof van assisen wordt uitgeoefend door een griffier 

van de rechtbank van eerste aanleg in wier zetel de assisen worden gehouden. Hij 

wordt aangewezen door de hoofdgriffier.  

 

De arresten worden geschreven door de voorzitter, bijgestaan door de griffier, en door 

hen ondertekend of, indien de voorzitter verhinderd is te tekenen, door de 

oudstbenoemde rechter en de griffier. 

De griffier staat het hof bij in de verschillende fasen van de procedure. 

 

De griffier maakt een proces-verbaal van de terechtzitting op, teneinde vast te stellen 

dat de voorgeschreven vormen in acht genomen zijn. 

In het proces-verbaal wordt geen melding gemaakt van de antwoorden der 

beschuldigden of van de inhoud der getuigenissen, onder voorbehoud van de 

toepassing van artikel 300. 

Het proces-verbaal wordt getekend door de voorzitter en door de griffier. 

 



Het verloop van een assisenproces : 

 

Opmerking : In de tekst wordt verwezen naar de artikelen van het wetboek van 

strafvordering 

 

Voorafgaandelijke handelingen : 

 

 

 Het moraliteitsonderzoek en psychologisch of psychiatrisch onderzoek, 

uitgevoerd tijdens het vooronderzoek   

 

Art. 62quater.  

§ 1. Indien uit het onderzoek volgt dat de misdaad die ten laste wordt gelegd van de 

inverdenkinggestelde lijkt te behoren tot de bevoegdheid van het hof van assisen, 

beveelt de onderzoeksrechter binnen de kortst mogelijke tijd dat een 

moraliteitsonderzoek wordt verricht. 

Dit onderzoek omvat relevante informatie inzake de inverdenkinggestelde, verzameld 

bij personen uit diens leefomgeving, evenals relevante informatie over de 

persoonlijkheid van het slachtoffer. Van elk onderhoud wordt een schriftelijk verslag 

opgesteld. 

De Koning bepaalt de nadere regels voor het moraliteitsonderzoek. 

§ 2. De onderzoeksrechter beveelt tevens binnen de kortst mogelijke tijd dat een 

psychologisch of een psychiatrisch deskundigenonderzoek van de 

inverdenkinggestelde wordt verricht. 

 

 

* 

 

 

 De ambtsverrichtingen van de procureur-generaal 

 

Art. 259 

 

De procureur-generaal vervolgt, hetzij zelf, hetzij door de door hem afgevaardigde 

magistraat, elke persoon die in beschuldiging gesteld is in de vorm voorgeschreven in 

hoofdstuk III. De inbeschuldigingstelling, van deze titel. Hij mag geen andere 

beschuldiging voor het hof brengen op straffe van nietigheid, en, indien daartoe grond 

bestaat, kan tegen hem verhaal op de rechter worden ingesteld. 

 

Art. 260 

 

Zodra de procureur-generaal of de door hem afgevaardigde magistraat de stukken 

ontvangt, ziet hij erop toe dat de voorbereidende handelingen worden verricht en 

dat alles in gereedheid is voor de debatten. 

 

Art. 261. In alle gevallen waarin de beschuldigde naar het hof van assisen wordt 

verwezen, is de procureur-generaal gehouden een akte van beschuldiging op te 

stellen. 

De akte van beschuldiging beschrijft : 

1° de aard van het misdrijf dat aan de beschuldiging ten grondslag ligt; 



2° het feit en alle omstandigheden die de straf kunnen verzwaren of verminderen; de 

beschuldigde wordt met name erin genoemd en duidelijk aangewezen. 

De akte van beschuldiging eindigt aldus : 

« Bijgevolg wordt N... beschuldigd die bepaalde doodslag, die bepaalde diefstal, of 

die andere bepaalde misdaad, met die en die omstandigheid, te hebben gepleegd. 

 

Art. 275 

 

De procureur-generaal laat in één exploot de akte van beschuldiging en de 

dagvaarding voor de preliminaire zitting betekenen aan de beschuldigde en de andere 

partijen. Hij voegt daar een kopie van het arrest van verwijzing aan toe. Indien de 

beschuldigde zich in hechtenis bevindt, moet die betekening aan de persoon worden 

gedaan. 

 

 

* 

 

 

 De ambtsverrichtingen van de voorzitter 

 

Art. 254 

Ten minste vijftien dagen vóór de preliminaire zitting vergewist de voorzitter er zich 

van dat de beschuldigde een raadsman heeft gekozen om hem in zijn verdediging bij 

te staan. Indien dit niet het geval is, voegt hij hem, in overleg met de stafhouder,  

dadelijk een raadsman toe, op straffe van nietigheid van alles wat zal volgen. 

Die toevoeging wordt als ongedaan beschouwd en de nietigheid wordt niet 

uitgesproken, indien de beschuldigde een raadsman kiest. 

De voorzitter kan de beschuldigde ondervragen. In dat geval wordt de ondervraging 

vastgesteld bij een proces-verbaal dat wordt ondertekend door de voorzitter, de 

griffier en de beschuldigde. 

 

Art. 255 

Zo de voorzitter het gerechtelijk onderzoek onvolledig acht of zo er sedert het 

afsluiten van het onderzoek nieuwe gegevens aan het licht zijn gekomen, kan hij alle 

onderzoeksdaden bevelen die hij nuttig acht, met uitzondering van een bevel tot 

aanhouding. De processen-verbaal en andere stukken of documenten die tijdens dat 

aanvullend gerechtelijk onderzoek worden verzameld, worden neergelegd ter griffie 

en bij het dossier van de rechtspleging gevoegd. 

De griffier stelt de procureur-generaal en de partijen van die neerlegging in kennis en 

bezorgt aan elk van de partijen kosteloos een afschrift van het aanvullend dossier. 

 

Art. 256 

 

Vóór de opening van de zitting kan de voorzitter van ambtswege of op verzoek van 

het openbaar ministerie, de beschuldigde of de burgerlijke partij bevelen een zaak die 

niet in staat van wijzen is, naar een latere zitting te verwijzen of het tijdstip waarop de 

debatten zullen aanvangen, uitstellen. 

 

 

* 



1. De preliminaire zitting : 

 

Art. 274 

 

Vóór de terechtzitting ten gronde houdt de voorzitter een preliminaire zitting voor het 

samenstellen van de in artikel 278 bedoelde lijst van getuigen. De voorzitter doet 

uitspraak binnen de kortst mogelijke termijn. 

 

Art. 275 

De procureur-generaal laat in één exploot de akte van beschuldiging en de 

dagvaarding voor de preliminaire zitting betekenen aan de beschuldigde en de andere 

partijen. Hij voegt daar een kopie van het arrest van verwijzing aan toe. Indien de 

beschuldigde zich in hechtenis bevindt, moet die betekening aan de persoon worden 

gedaan. 

 

Art. 276 

De termijn van dagvaarding is ten minste twintig dagen, tenzij de partijen daar 

uitdrukkelijk afstand van doen. Bij niet-naleving van deze termijn en op voorwaarde 

dat een van de partijen die niet-naleving opwerpt uiterlijk bij de opening van de 

preliminaire zitting en vóór alle exceptie of verweer, bepaalt de voorzitter van het hof 

van assisen bij beschikking ambtshalve een nieuwe datum en een nieuw uur voor de 

preliminaire zitting. 

 

Art. 277 

De beschuldigde en de burgerlijke partij verschijnen persoonlijk of worden 

vertegenwoordigd door een advocaat. Ingeval de beschuldigde persoonlijk verschijnt, 

verschijnt hij ongeboeid en slechts vergezeld door bewakers om te beletten dat hij 

ontvlucht. De voorzitter vraagt hem zijn naam, zijn voornamen, zijn leeftijd, zijn 

beroep, zijn woonplaats en zijn geboorteplaats. Het bepaalde in artikel 190, eerste lid, 

en in de artikel 282, eerste tot derde lid, en 282 is van toepassing. 

 

Art. 278 

§ 1 Uiterlijk vijf dagen voor de preliminaire zitting leggen de procureur-generaal en 

de partijen ter griffie de lijst neer van de getuigen die zij wensen te horen, inclusief de 

gegevens van die getuigen. Zo de gegevens van bepaalde getuigen ontbreken of 

onvolledig zijn, verricht de procureur-generaal het nodige opzoekingswerk. Bij die 

lijst kan een motivering van de keuze van de getuigen worden gevoegd. In de lijst 

wordt een onderscheid gemaakt tussen de personen die zullen getuigen over de feiten 

en de schuld, enerzijds, en de moraliteitsgetuigen anderzijds. 

§ 2 

Nadat de voorzitter de opmerkingen van de procureur-generaal en de partijen heeft 

gehoord, stelt hij de lijst van getuigen vast en bepaalt hij de volgorde waarin ze zullen 

worden gehoord. De moraliteitsgetuigen van de beschuldigde zullen steeds het laatst 

worden gehoord. Indien een moraliteitsgetuige evenwel ook moet worden gehoord 

over de feiten of de schuld, kan de voorzitter beslissen dat diens moraliteitsgetuigenis 

tegelijk zal worden ontvangen met diens getuigenis over de feiten of de schuld. De 

voorzitter streeft ernaar om de duur van de terechtzitting zo kort mogelijk te houden. 

De voorzitter kan de verzoeken van partijen afwijzen wanneer de voorgedragen 

getuigen kennelijk niets uit te staan hebben met de feiten die aan de beschuldigde ten 

laste worden gelegd, noch met diens schuld of onschuld of met diens moraliteit. 



Wat de personen betreft die over de feiten zullen getuigen, worden in elk geval een of 

meer politieambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van de 

chronologische synthese van de feiten, de eerste vaststellingen en het verloop van het 

onderzoek opgenomen op de lijst van getuigen. 

Wat de moraliteitsgetuigen betreft, worden in elk geval een of meer politieambtenaren 

die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van het moraliteitsonderzoek opgenomen 

op de lijst van getuigen. 

§ 3 

De lijst van getuigen die tijdens de terechtzitting zullen worden gehoord, wordt 

opgenomen in het arrest van de preliminaire zitting. Die lijst bevat de namen, het 

beroep en de verblijfplaats van de getuigen, evenals het aantal getuigen van wie 

bepaalde identiteitsgegevens overeenkomstig artikel 296 ter terechtzitting niet zullen 

worden vermeld, onverminderd de door artikel 281 aan de voorzitter verleende 

bevoegdheid. In voorkomend geval kunnen ook reeds de nadere regels inzake het 

verhoor van bepaalde getuigen overeenkomstig de artikelen 294, 298 en 299 worden 

bepaald. 

§ 4 

Tegen dit arrest kan geen rechtsmiddel worden ingesteld. 

 

 

Betekening van stukken na de preliminaire zitting  

 

Art. 285. § 1. De procureur-generaal laat in één exploot aan de beschuldigde en aan de 

burgerlijke partij betekenen : 

1° het arrest betreffende de preliminaire zitting; 

2° de dagvaarding om te verschijnen op de zitting die wordt gewijd aan de 

samenstelling van de jury, en 

3° de dagvaarding om te verschijnen op de zitting ten gronde. 

 

2. De samenstelling van de jury : 

 

Art. 287 

 

Ten minste twee werkdagen voor de zitting ten gronde, worden de gezworenen 

opgeroepen voor het hof van assisen in aanwezigheid van de procureur-generaal, van 

de beschuldigde of zijn raadsman en van de burgerlijke partij of haar raadsman. 

Niettegenstaande het bij artikel 234 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde 

vermoeden, ontslaat de voorzitter ambtshalve de personen die sedert hun inschrijving 

op de gemeentelijke lijst niet meer voldoen aan de voorwaarden van artikel 217 van 

het vermelde wetboek of die een van de hoedanigheden hebben verworven welke 

vermeld worden in artikel 224 van hetzelfde wetboek. 

Hij doet uitspraak over de verzoeken tot vrijstelling van de opgeroepen gezworenen. 

Hij ontslaat degenen die kennelijk niet in staat zijn de taak van gezworene te 

vervullen. 

De namen van de aanwezige niet vrijgestelde gezworenen worden in een bus gelegd. 

 

Art. 288 

 

Zijn er niet voldoende gezworenen aanwezig, dan gelast de voorzitter van het hof van 

assisen de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg overeenkomstig de artikelen 



238 en 239 van het Gerechtelijk Wetboek, zoveel gezworenen te doen uitloten als hij 

bepaalt. Dezen worden onmiddellijk met alle nuttige middelen opgeroepen om te 

verschijnen op de dag die de voorzitter bepaalt. Met de aldus opgeroepen, aanwezige 

en niet vrijgestelde gezworenen wordt het vereiste aantal aangevuld, in de orde die het 

lot bepaalt. 

 

Art. 289 

§ 1. De voorzitter neemt een voor een de namen van de gezworenen uit de bus. 

§ 2. Eerst de beschuldigde, daarna de procureur-generaal, mag dan een gelijk aantal 

gezworenen wraken, namelijk zes indien er geen plaatsvervangende gezworenen zijn, 

zeven indien er één of twee zijn en acht indien er drie of vier zijn, negen indien er vijf 

of zes zijn, tien indien er zeven of acht zijn, elf indien er negen of tien zijn en twaalf 

indien er elf of twaalf zijn. De beschuldigde en de procureur-generaal mogen hun 

reden voor de wraking niet bekendmaken. 

Zijn er verscheidene beschuldigden, dan kunnen zij afzonderlijk wraken of 

overeenkomen om te wraken, doch zij mogen het getal van de wrakingen waartoe één 

beschuldigde recht zou hebben niet overschrijden. 

Komen de beschuldigden niet overeen, dan regelt de voorzitter van het hof van 

assisen bij loting de orde waarin zij voor iedere gezworene kunnen wraken. In dit 

geval zijn de door één beschuldigde gewraakte gezworenen gewraakt voor allen, 

totdat het aantal wrakingen geheel heeft plaatsgehad.  

De beschuldigden kunnen overeenkomen om een gedeelte van de wrakingen te 

verrichten en de overige doen naar de orde die het lot aanwijst. 

De voorzitter mag gezworenen wraken teneinde te voldoen aan de bij § 3 bepaalde 

vereiste. 

§ 3. De jury is rechtsgeldig samengesteld zodra twaalf gezworenen zijn aangewezen. 

Op het ogenblik waarop de jury wordt samengesteld, is ten hoogste twee derde van de 

leden ervan van hetzelfde geslacht. Vervolgens loot de voorzitter van het hof van 

assisen het aantal plaatsvervangende gezworenen uit dat bepaald is ter uitvoering van 

artikel 124 van het Gerechtelijk Wetboek. 

§ 4. Voor de gezworenen en de plaatsvervangende gezworenen wordt voorzien in een 

informatiesessie waarvan de nadere regels worden bepaald door de Koning. 

§ 5. In geval van uitstel van de zaak naar een onbepaalde datum wordt de lijst van de 

gezworenen voor die zaak vernietigd en wordt overgegaan tot de samenstelling van 

een nieuwe jury. 

 

Art. 290 

Vervolgens richt de voorzitter tot de gezworenen de volgende toespraak: 

“Gij zweert en belooft dat gij de aan N. ten laste gelegde feiten met de grootste 

aandacht zult onderzoeken; dat gij geen afbreuk zult doen aan de belangen van de 

beschuldigde of aan de belangen van de maatschappij, die hem beschuldigt; dat gij 

met niemand in verbinding zult komen voordat uw verklaring is afgelegd; dat gij geen 

gehoor zult geven aan haat of kwaadwilligheid, aan vrees of genegenheid; dat gij zult 

beslissen op grond van de bewijzen en de middelen van verdediging met 

onpartijdigheid en vastberadenheid zoals het een vrij en rechtschapen mens betaamt”. 

(…) 

De gezworenen, een voor een door de voorzitter genoemd, antwoorden met 

opgeheven hand “Ik zweer het”, op straffe van nietigheid. 

 



3. De zitting ten gronde : 

 

De debatten 

 

Art. 280. Het onderzoek ter terechtzitting wordt mondeling gevoerd. 

De beschuldigde verschijnt ongeboeid en wordt slechts vergezeld door bewakers om 

te beletten dat hij ontvlucht. De voorzitter vraagt hem zijn naam, zijn voornamen, zijn 

leeftijd, zijn beroep, zijn woonplaats en zijn geboorteplaats. 

Het bepaalde in artikel 190, eerste lid (openbaarheid van de terechtzitting), geldt 

eveneens voor het hof van assisen. 

Wanneer de debatten eenmaal begonnen zijn, moeten zij worden voortgezet zonder 

onderbreking, en zonder enigerlei verbinding met de buitenwereld, tot na de 

beslissing over de schuldvraag. De voorzitter mag ze alleen schorsen voor de nodige 

rustpozen ten behoeve van het hof, de gezworenen, de getuigen, de beschuldigden en 

de burgerlijke partijen. 

 

Art. 281. § 1. De voorzitter is er persoonlijk mee belast de gezworenen bij de 

uitoefening van hun taak te begeleiden en hen te informeren over instanties waar ze na 

de beëindiging van hun taak terecht kunnen voor psychologische ondersteuning, hen 

op hun plichten te wijzen, in het bijzonder op hun plicht tot discretie, en hen aan te 

sporen om zich afzijdig te houden van de media. Hij is er ook persoonlijk mee belast 

het gehele onderzoek voor te zitten en de volgorde te bepalen waarin het woord wordt 

verleend aan hen die het vragen. 

Hij is belast met de handhaving van de orde ter terechtzitting. 

Hij mag evenwel op voorbehouden plaatsen geen personen toelaten waarvan de 

tegenwoordigheid niet is verantwoord, hetzij door het onderzoek van de zaak of door 

de dienst bij de terechtzitting, hetzij wegens hun ambt of beroep. 

§ 2. De voorzitter neemt, zelfs ambtshalve, elke nuttige maatregel om alle bewijzen à 

charge en à décharge te verzamelen. Hij leidt de debatten op een objectieve en 

onpartijdige wijze. De voorzitter bezit een discretionaire macht, krachtens welke hij 

alles vermag te doen wat hij nuttig acht om de waarheid te vinden; de wet schrijft hem 

voor naar eer en geweten al zijn krachten in te spannen om de waarheid aan het licht 

te brengen. 

De voorzitter kan in de loop van de debatten alle personen oproepen, zelfs bij bevel 

tot medebrenging, en hen verhoren, of zich alle nieuwe stukken doen brengen, die, 

volgens de nadere gegevens ter terechtzitting verstrekt door de beschuldigden of door 

de getuigen, naar zijn oordeel op het betwiste feit meer licht kunnen werpen. 

De aldus opgeroepen getuigen worden gehoord overeenkomstig de bij de artikelen 

295 tot 299 bepaalde voorschriften. 

Alles wat de debatten zou verlengen zonder hoop te geven op meer zekerheid omtrent 

de uitkomst, moet door de voorzitter worden afgewezen. 

 

Art. 282. Ingeval de beschuldigde, de burgerlijke partij, de getuigen of een van 

hen niet dezelfde taal of hetzelfde idioom spreken, benoemt de voorzitter 

ambtshalve, op straffe van nietigheid, een tolk, ten minste eenentwintig jaar oud, en 

doet hem, eveneens op straffe van nietigheid, de eed afleggen dat hij trouw het 

gezegde zal vertalen, dat moet worden overgebracht aan degenen die een 

verschillende taal spreken. 

De beschuldigde, de burgerlijke partij en de procureur-generaal kunnen de tolk 

wraken, op voorwaarde dat zij de reden van hun wraking opgeven. 



De voorzitter doet uitspraak. 

Zelfs met instemming van de beschuldigde, van de burgerlijke partij en van de 

procureur-generaal kan de tolk niet worden gekozen uit de getuigen en de 

gezworenen, zulks op straffe van nietigheid. 

 

Art. 283. Indien de beschuldigde doofstom is en niet kan schrijven, benoemt de 

voorzitter ambtshalve tot zijn tolk de persoon die het meest gewoon is met hem om te 

gaan. 

Hetzelfde geschiedt ten aanzien van een doofstomme getuige of van een doofstomme 

burgerlijke partij. 

De overige bepalingen van artikel 282 zijn van toepassing. 

Ingeval de doofstomme kan schrijven, worden de tot hem gerichte vragen en 

opmerkingen door de griffier op schrift gesteld; zij worden overhandigd aan de 

beschuldigde, de burgerlijke partij of de getuige, die zijn antwoord of zijn verklaring 

schriftelijk geeft. De griffier leest alles voor. 

 

Art. 291. De partijen dienen, vooraleer tot de voorlezing bedoeld in artikel 292 wordt 

overgegaan, de middelen bedoeld in artikel 235bis die zij aan de feitenrechter kunnen 

onderwerpen bij conclusie te omschrijven. Het hof doet daarover onmiddellijk 

uitspraak. De eis tot cassatie tegen dit arrest wordt ingesteld samen met de eis tegen 

het eindarrest, bedoeld in artikel 359. 

 

Art. 292. Onmiddellijk daarna kan de voorzitter de griffier bevelen het arrest van 

verwijzing geheel of ten dele voor te lezen. 

De griffier overhandigt aan elke gezworene een afschrift van de akte van 

beschuldiging en van de akte van verdediging, zo er één bestaat. 

De procureur-generaal leest de akte van beschuldiging voor en de beschuldigde of zijn 

raadsman de akte van verdediging. 

De procureur-generaal zet het onderwerp van de beschuldiging uiteen. 

Indien hij dit wenst, zet de beschuldigde of zijn raadsman beknopt zijn verdediging 

uiteen. 

 

Art. 293. De voorzitter beveelt aan de getuigen zich te begeven naar de voor hen 

bestemde kamer. Zij verlaten die slechts om hun getuigenis af te leggen. Zo nodig 

neemt de voorzitter maatregelen om de getuigen te beletten zich vóór het afleggen van 

hun getuigenis met elkaar te onderhouden over het misdrijf en over de beschuldigde. 

 

Art. 295. De getuigen worden gehoord, in de door de voorzitter bepaalde volgorde. 

Alvorens te getuigen leggen zij, op straffe van nietigheid, de eed af dat zij zullen 

spreken zonder haat en zonder vrees, dat zij de gehele waarheid en niets dan de 

waarheid zullen zeggen. 

De voorzitter vraagt ze hun naam, voornamen, leeftijd, beroep, woonplaats of 

verblijfplaats, of zij de beschuldigde kenden vóór het feit dat in de akte van 

beschuldiging vermeld is, of zij bloedverwant of aanverwant zijn, hetzij van de 

beschuldigde, hetzij van de burgerlijke partij, en zo ja in welke graad; hij vraagt hun 

ook of zij niet in dienst zijn van een van beiden; daarna leggen de getuigen mondeling 

hun verklaring af. 

Niettemin kan de voorzitter de personen die als deskundige of getuige worden 

gehoord, de toestemming geven of verzoeken tijdens hun verklaring notities te 



gebruiken, die vooraf of ter zitting worden neergelegd en bij het dossier worden 

gevoegd. 

 

Art. 297. In afwijking van artikel 295 dient geen melding te worden gemaakt van de 

woonplaats of verblijfplaats van de personen die in de uitoefening van hun 

beroepsactiviteit belast zijn met de vaststelling van en het onderzoek naar een misdrijf 

of naar aanleiding van de toepassing van de wet kennis nemen van omstandigheden 

waarin het misdrijf werd gepleegd, en die in die hoedanigheid als getuigen worden 

gehoord. In de plaats daarvan is het hun toegestaan hun dienstadres of het adres 

waarop zij gewoonlijk hun beroep uitoefenen, op te geven. De dagvaarding om te 

getuigen op de terechtzitting kan regelmatig op dit adres worden betekend. 

 

Art. 300. De voorzitter doet de griffier aantekening houden van de toevoegingen, 

veranderingen of verschillen die in het getuigenis mochten voorkomen ten opzichte 

van de vorige verklaringen van de getuige. 

De procureur-generaal kan vorderen en de burgerlijke partij of de beschuldigde 

kunnen verzoeken dat de voorzitter aantekening doet houden van die veranderingen, 

toevoegingen en verschillen. 

 

Art. 301. De voorzitter kan aan de getuigen en de beschuldigde alle ophelderingen 

vragen die hij nodig acht om de waarheid aan het licht te brengen. 

De assessoren en de gezworenen hebben hetzelfde recht, maar moeten aan de 

voorzitter het woord vragen. De beschuldigde en zijn raadsman kunnen, bij monde 

van de voorzitter, aan de getuige vragen stellen. De procureur-generaal, de burgerlijke 

partij en haar raadsman kunnen, bij monde van de voorzitter, vragen stellen aan de 

getuige of aan de beschuldigde. 

De voorzitter kan evenwel verbieden dat bepaalde vragen worden gesteld. 

 

Art. 302. Na elke getuigenis vraagt de voorzitter aan de getuige of deze bij zijn 

verklaringen blijft. Is dat het geval, dan vraagt hij aan de procureur-generaal, de 

beschuldigde en de burgerlijke partij of ze opmerkingen hebben in verband met 

hetgeen werd gezegd. 

Nadat de getuige zijn getuigenis heeft afgelegd, kan de voorzitter hem bevelen ter 

beschikking van het hof van assisen te blijven totdat het hof zich in de 

beraadslagingskamer heeft teruggetrokken. 

 

Art. 303. § 1. De volgende personen worden niet toegelaten om te getuigen : 

1° de vader, de moeder, de grootvader, de grootmoeder en de andere bloedverwanten 

in de opgaande lijn van de beschuldigde of van een van de medebeschuldigden die 

aanwezig zijn en in hetzelfde debat betrokken zijn; 

2° de zoon, de dochter, de kleinzoon, de kleindochter en de andere bloedverwanten in 

de nederdalende lijn; 

3° de broeders en de zusters; 

4° de aanverwanten in dezelfde graden; 

5° de echtgenoten, zelfs na de scheiding of echtscheiding en de wettelijk 

samenwonenden, zelfs nadat zij hun wettelijke samenwoning hebben beëindigd; 

6° kinderen onder de leeftijd van vijftien jaar. 

§ 2. Het horen van de personen vermeld in § 1 kan geen nietigheid teweegbrengen 

wanneer noch de procureur-generaal, noch de burgerlijke partij, noch de beschuldigde 

zich ertegen verzet hebben dat zij gehoord worden. 



In geval van verzet van de procureur-generaal of van één of meer partijen, kan de 

voorzitter die personen buiten eed horen. Hun verklaringen worden als gewone 

inlichtingen beschouwd. 

§ 3. Kinderen onder de leeftijd van vijftien jaar en wettelijk ontzetten mogen nooit 

onder eed worden gehoord. 

 

Art. 305. De burgerlijke partij wordt, indien zij dit vraagt, gehoord als partij en niet 

als getuige.  

 

Art. 306. In de loop van de debatten kan de procureur-generaal vorderen en de 

beschuldigde of de burgerlijke partij kunnen verzoeken dat getuigen, die niet zijn 

vermeld in het arrest bedoeld in artikel 278, worden gedagvaard. De voorzitter laat het 

verhoor van deze getuigen toe wanneer dit noodzakelijk lijkt in het licht van 

elementen die zijn opgedoken tijdens de debatten. 

 

Art. 308. De getuigen, door welke partij ook voorgebracht, mogen nooit tot elkaar het 

woord richten. 

 

Art. 309. De beschuldigde en de burgerlijke partij kunnen vragen dat de getuigen die 

zij aanwijzen, na hun getuigenis de zittingszaal verlaten, en dat een of meer onder hen 

opnieuw binnengeroepen en, hetzij afzonderlijk, hetzij in elkaars bijzijn, gehoord 

worden. 

De procureur-generaal heeft hetzelfde recht. 

De voorzitter kan zulks ook ambtshalve bevelen. 

 

Art. 310. De voorzitter kan voor, gedurende of na het verhoor van een getuige een of 

meer beschuldigden doen verwijderen en hen afzonderlijk ondervragen over bepaalde 

omstandigheden van de zaak; maar hij draagt zorg dat de algemene debatten niet 

worden hervat dan nadat hij elke beschuldigde heeft ingelicht over wat in zijn 

afwezigheid gedaan is en over wat eruit gevolgd is. 

 

Art. 313. In de loop van het getuigenverhoor of daarna doet de voorzitter aan de 

beschuldigde alle stukken vertonen die op het misdrijf betrekking hebben en tot 

bewijs kunnen dienen; hij vraagt hem om persoonlijk te antwoorden of hij die stukken 

herkent; de voorzitter doet ze ook aan de getuigen voorleggen, indien daartoe redenen 

zijn. 

 

Art. 316. Wanneer een gedagvaarde getuige niet verschijnt of wanneer een getuige 

overleden is, kan de voorzitter voorlezing doen van diens tijdens het onderzoek, zelfs 

onder eed, afgelegde verklaringen. De voorzitter kan, behoudens verzet van de 

partijen, beslissen dat een gedagvaarde getuige die verschijnt, niet in zijn getuigenis 

wordt gehoord. 

Hij kan, onder dezelfde voorwaarde, beslissen dat er geen grond is om de persoon die 

met toepassing van artikel 281, § 2, tweede lid, is opgeroepen om te getuigen, in zijn 

getuigenis te horen. 

 

Art. 320. Na de verklaringen van de getuigen en de beweringen waartoe die over en 

weer aanleiding hebben gegeven, worden de burgerlijke partij of haar raadsman en de 

procureur-generaal gehoord en zetten zij de middelen tot staving van de beschuldiging 

uiteen. 



De beschuldigde en zijn raadsman kunnen hen antwoorden. 

De burgerlijke partij en de procureur-generaal hebben recht van repliek; maar de 

beschuldigde of zijn raadsman heeft altijd het laatste woord. 

De voorzitter verklaart vervolgens de debatten gesloten. 

 

 

De schuldvraag 

 

Art. 322. De voorzitter herinnert de gezworenen aan de ambtsverrichtingen die zij te 

vervullen hebben alvorens zij zich terugtrekken voor de beraadslaging. 

Hij stelt de vragen zoals hierna bepaald is. 

 

Art. 323. De vraag die uit de akte van beschuldiging volgt, wordt gesteld in de 

volgende bewoordingen : « Is de beschuldigde schuldig aan die bepaalde doodslag, 

die bepaalde diefstal of die bepaalde andere misdaad ? ». 

 

Art. 324. Indien de debatten een of meer verzwarende omstandigheden naar voren 

doen komen, die niet vermeld zijn in de akte van beschuldiging, stelt de voorzitter nog 

de volgende vraag : « Heeft de beschuldigde de misdaad gepleegd met die of die 

omstandigheid ? ». 

 

Art. 325. Wanneer de beschuldigde een verschonend feit heeft aangevoerd, dat als 

zodanig door de wet wordt aangemerkt, wordt de vraag aldus gesteld : « Staat dat feit 

vast ? ». 

 

Art. 326. Na de vragen gesteld te hebben, overhandigt de voorzitter die aan de 

gezworenen; hij overhandigt hun tevens de akte van beschuldiging, in voorkomend 

geval de akte van verdediging, de processen-verbaal die het misdrijf vaststellen, en de 

processtukken. 

De voorzitter herinnert de gezworenen aan de door hen afgelegde eed. Hij wijst hen 

erop dat een veroordeling enkel kan worden uitgesproken indien uit de toegelaten en 

aan de tegenspraak van de partijen onderworpen bewijselementen voortvloeit dat de 

beschuldigde boven elke redelijke twijfel schuldig is aan de hem ten laste gelegde 

feiten. 

In voorkomend geval waarschuwt de voorzitter de gezworenen dat 

getuigenverklaringen die ingevolge de toepassing van de artikelen 86bis, 86ter, 

112bis, § 6, 294, 298, § 5, en 299, §§ 4 en 5. werden verkregen slechts in aanmerking 

kunnen genomen worden als bewijs op voorwaarde dat zij in afdoende mate steun 

vinden in andere bewijsmiddelen. 

De voorzitter van het hof van assisen geeft aan de gezworenen bij het overhandigen 

van de vragen kennis van de wijze waarop zij behoren tewerk te gaan en te stemmen. 

De artikelen 329bis tot 329sexies worden gedrukt met grote letters en aangeplakt in 

de beraadslagingskamer. 

Hij doet de beschuldigde uit de zittingszaal verwijderen. 

 

Art. 327. Nadat de vragen gesteld zijn, begeven de gezworenen zich met het hof naar 

de beraadslagingskamer. 

Het aldus samengestelde college, voorgezeten door de voorzitter van het hof, 

beraadslaagt over de schuldvraag. 



Alvorens de beraadslaging te beginnen, leest de voorzitter aan dit college de volgende 

aanwijzingen voor, die bovendien in grote letters op de meest in het oog vallende 

plaats van de beraadslagingskamer worden opgehangen : « De wet voorziet dat een 

veroordeling enkel kan worden uitgesproken indien uit de toegelaten bewijselementen 

voortvloeit dat de beschuldigde boven elke redelijke twijfel schuldig is aan de ten 

laste gelegde feiten. » 

 

Art. 328. De leden van het college mogen de beraadslagingskamer eerst verlaten 

wanneer zij hun verklaring hebben opgemaakt. 

Niemand heeft tijdens de beraadslaging, om welke reden ook, toegang tot de 

beraadslagingskamer, zonder schriftelijk verlof van de voorzitter. Van het incident 

wordt melding gemaakt in het proces-verbaal. 

De voorzitter geeft het bepaalde bevel schriftelijk aan de bevelhebber van de 

betrokken politiedienst om de uitgangen van de beraadslagingskamer te doen 

bewaken. 

De voorzitter neemt de maatregelen die nodig zijn opdat de plaatsvervangende 

gezworenen gedurende de beraadslaging van het college niet in contact komen met 

andere personen. 

Het hof kan de gezworene die het bevel overtreedt, straffen met geldboete van ten 

hoogste duizend euro. Ieder ander die het bevel overtreedt, of hij die het niet doet 

uitvoeren, kan worden gestraft met dezelfde straf. 

 

Art. 329. Het college beraadslaagt voor elke beschuldigde over het hoofdfeit en 

daarna over elke omstandigheid. 

 

Art. 329bis. Over de vragen gesteld ingevolge de artikelen 323 en volgende wordt 

gestemd bij gesloten briefjes. 

Ten dien einde, worden de briefjes gedrukt en gestempeld met het zegel van het hof 

van assisen. 

Deze bevatten bovenaan de woorden : « in eer en geweten, mijn antwoord is »; 

In het midden, met zeer leesbare letters, het woord : « ja »; 

En onderaan, met zeer leesbare letters, het woord : « neen ». 

 

Art. 329ter. Na de beraadslaging, ontvangt elke gezworene een van deze briefjes, dat 

hem door de voorzitter ongesloten wordt overhandigd. 

De gezworene die verkiest « ja » te antwoorden, haalt het woord « neen » door. De 

gezworene die verkiest « neen » te antwoorden, haalt het woord « ja » door. 

Daarna sluit hij het briefje en overhandigt het aan de voorzitter, die het in een daartoe 

bestemde bus legt. 

 

Art. 329quater. De voorzitter van het hof van assisen overhandigt aan de gezworenen 

de vragen waarop zij behoren afzonderlijk en de ene na de andere te antwoorden, 

vooreerst op het hoofdfeit, daarna op elke verzwarende omstandigheid. 

De gezworenen antwoorden elk afzonderlijk en de ene na de andere op elke vraag die 

aldus wordt gesteld en, desnoods op elke vraag die in de bij artikel 325 bepaalde 

gevallen wordt gesteld. 

 

Art. 329quinquies. De tafel dienende tot de werkzaamheden van het college wordt 

zodanig geschikt dat niemand kan zien waarmee een ander lid van het college bezig 

is. 



 

Art. 329sexies. Het stembriefje waarop beide woorden « ja » en « neen » of de 

overeenkomstige woorden in het Frans of het Duits zijn doorgehaald, of waarop geen 

van deze beide woorden is doorgehaald, wordt berekend als bevattende een gunstig 

antwoord voor de beschuldigde. 

Na iedere stemopneming worden de briefjes in tegenwoordigheid van het college 

verbrand. 

 

Art. 330. Na iedere stemming neemt de voorzitter de stemmen op in 

tegenwoordigheid van het college en tekent de beslissing onmiddellijk aan naast de 

vraag, zonder het aantal stemmen te vermelden, behalve in geval dat de bevestigende 

verklaring omtrent het hoofdfeit slechts bij eenvoudige meerderheid is tot stand 

gekomen. 

 

Art. 331. De beslissing van de jury voor of tegen de beschuldigde wordt genomen bij 

meerderheid van stemmen, op straffe van nietigheid. 

Bij staking van stemmen is de beslissing ten gunste van de beschuldigde. 

 

Art. 334. Zonder dat het moet antwoorden op alle neergelegde conclusies, formuleert 

het college de voornaamste redenen van de beslissing van de jury. 

De vragenlijst met de beslissing van de jury wordt bij de formulering van de redenen 

gevoegd. 

De beslissing wordt ondertekend door de voorzitter, het hoofd van de jury en de 

griffier. 

 

Art. 335. Indien de beschuldigde slechts bij eenvoudige meerderheid aan het hoofdfeit 

schuldig wordt verklaard, spreekt het hof zich uit. De beschuldigde wordt 

vrijgesproken indien de meerderheid van het hof het standpunt van de meerderheid 

van de jury niet volgt. 

 

Art. 336. Indien het hof naar aanleiding van het opstellen van de motivering, eenparig 

overtuigd is dat de gezworenen zich kennelijk hebben vergist betreffende de 

voornaamste redenen, inzonderheid wat betreft het bewijs, de inhoud van juridische 

begrippen of de toepassing van rechtsregels, die hebben geleid tot de beslissing, 

verklaart het hof, bij een met redenen omkleed arrest, dat de zaak wordt uitgesteld en 

het verwijst ze naar een nieuwe zitting, om te worden onderworpen aan een nieuwe 

jury en aan een nieuw hof. Geen van de eerste gezworenen of beroepsrechters mag 

hiervan deel uitmaken. 

Niemand heeft het recht deze maatregel uit te lokken; het hof kan hem slechts 

ambtshalve gelasten, naar aanleiding van het opstellen van de motivering inzake de 

schuldvraag, en alleen in geval de beschuldigde schuldig is bevonden; nooit wanneer 

hij niet schuldig is verklaard. 

 

Art. 337. Het hof en de gezworenen komen daarna in de zittingszaal terug en nemen 

opnieuw hun plaats in. 

De voorzitter doet de beschuldigde binnenkomen en leest in zijn aanwezigheid het 

arrest voor. Het arrest bevat de beslissing van het college, en maakt melding van de 

motivering. 



Behoudens in geval van vrijspraak dient de voorziening in cassatie tegen dit arrest te 

worden ingesteld samen met de voorziening in cassatie tegen het eindarrest, bedoeld 

in artikel 359. 

 

Art. 338. Wanneer de beschuldigde niet-schuldig verklaard wordt, spreekt de 

voorzitter hem vrij van de beschuldiging en beveelt dat hij in vrijheid zal worden 

gesteld, indien hij niet om een andere reden wordt gevangen gehouden. 

 

Art. 339. De beschuldigde die door een hof van assisen is vrijgesproken kan niet meer 

worden vervolgd wegens dezelfde feiten, ongeacht de juridische omschrijving 

daarvan. 

 

Art. 340. Wanneer in de loop van de debatten een ander feit aan de beschuldigde 

wordt ten laste gelegd, hetzij op grond van stukken, hetzij op grond van verklaringen 

van getuigen, geeft de voorzitter, na hem te hebben vrijgesproken van de 

beschuldiging, het bevel dat hij wegens het nieuwe feit zal worden vervolgd; 

dientengevolge verwijst hij hem naar de bevoegde procureur des Konings. 

Deze bepaling wordt alleen toegepast ingeval het openbaar ministerie, vóór het sluiten 

van de debatten, voorbehoud heeft gemaakt met het oog op vervolging. 

 

 

 

 

De straftoemeting 

 

Art. 341. Wanneer de beschuldigde schuldig verklaard is, vordert de procureur-

generaal de toepassing van de wet. 

De voorzitter verleent het woord aan de beschuldigde en zijn raadsman. 

De beschuldigde en zijn raadsman mogen niet meer pleiten over de schuld. 

De burgerlijke partij kan vorderen dat de te verbeuren zaken, die aan haar toebehoren, 

aan haar worden teruggegeven. 

 

Art. 342. Het hof ontslaat de beschuldigde van rechtsvervolging, indien het feit 

waaraan hij schuldig is verklaard, niet strafbaar is of indien de strafvordering uit 

hoofde van dit feit vervallen is. 

 

Art. 343. Indien dit feit strafbaar is, zelfs wanneer het niet meer behoort tot de 

bevoegdheid van het hof van assisen, doet de voorzitter de beschuldigde verwijderen 

uit de zittingszaal en het hof begeeft zich met de gezworenen naar de 

beraadslagingskamer. Het aldus samengestelde college, door de voorzitter van het hof 

voorgezeten, beraadslaagt over de straf die overeenkomstig de strafwet moet worden 

uitgesproken en over haar motivering. 

De beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. 

De voorzitter doet hoofdelijke omvraag; eerst brengen de gezworenen hun mening uit, 

te beginnen met de jongste, vervolgens de magistraten-assessoren, te beginnen met de 

jongstbenoemde, en ten slotte de voorzitter. 

Indien verschillende meningen zijn uitgedrukt, wordt opnieuw gestemd. 

Blijven na deze tweede stemming meer dan twee meningen bestaan zonder dat een 

ervan de volstrekte meerderheid heeft behaald, dan zijn het hof of de gezworenen, die 



zich het minst gunstig ten aanzien van de beschuldigde hebben uitgesproken, verplicht 

zich met een van de andere meningen te verenigen. 

Blijven nadien nog meer dan twee meningen bestaan zonder dat een ervan de 

volstrekte meerderheid heeft behaald, dan wordt de bepaling van het vijfde lid 

opnieuw toegepast, totdat een van de meningen de volstrekte meerderheid heeft 

behaald. 

Op voorstel van de voorzitter wordt bij volstrekte meerderheid vervolgens beslist over 

de formulering van de redenen die geleid hebben tot de bepaling van de opgelegde 

straf. 

 

Art. 344. Ieder veroordelend arrest maakt melding van de redenen die geleid hebben 

tot de bepaling van de opgelegde straf. 

Het arrest vermeldt de aanwijzing van de toegepaste strafwet. 

 

Art. 345. De beschuldigde die veroordeeld wordt, wordt verwezen in de kosten jegens 

de Staat. 

 

Art. 346. Het hof en de gezworenen keren vervolgens naar de zittingszaal terug en 

nemen opnieuw hun plaats in. De voorzitter doet de beschuldigde binnenkomen en 

leest het arrest voor; hij wijst ook de tekst aan van de wet waarop de veroordeling 

gegrond is. 

Na uitspraak van het arrest kan de voorzitter naar gelang van de omstandigheden de 

beschuldigde aansporen tot moed, tot gelatenheid of tot verbetering van zijn gedrag. 

Hij deelt hem mee dat hij zich in cassatie kan voorzien en binnen welke termijn. 

 

De burgerrechtelijke belangen 

 

Art. 347. De eisen tot schadevergoeding ingesteld hetzij door de beschuldigde tegen 

de burgerlijke partij, hetzij door de burgerlijke partij tegen de beschuldigde of tegen 

de veroordeelde, worden voor het hof van assisen gebracht. 

De burgerlijke partij is gehouden haar eis tot schadevergoeding in te stellen vóór het 

vonnis; later is die niet ontvankelijk. 

 

Art. 348. In geval van ontslag van rechtsvervolging zowel als in geval van 

veroordeling, doet het hof, zonder de jury, uitspraak over de schadevergoeding of de 

teruggaven waarop de burgerlijke partij aanspraak maakt. 

Deze stelt haar eis. De beschuldigde en zijn raadsman mogen slechts pleiten dat het 

feit geen grond oplevert tot schadevergoeding aan de burgerlijke partij of dat deze de 

haar verschuldigde schadevergoeding te hoog stelt. 

Het hof neemt kennis van de stukken en hoort de partijen. 

 

Art. 349. Het hof neemt de zaak in beraad en beslist vervolgens. 

 

Art. 350. Het hof veroordeelt de beschuldigde die in het ongelijk wordt gesteld, in de 

kosten jegens de burgerlijke partij; het kan de burgerlijke partij die in het ongelijk 

wordt gesteld, veroordelen in de kosten jegens de Staat en jegens de beschuldigde of 

in een gedeelte ervan. 

 



Art. 351. Het hof veroordeelt de beschuldigde die in het ongelijk wordt gesteld ten 

aanzien van de burgerlijke partij tot het betalen van de vergoeding bedoeld in artikel 

1022 van het Gerechtelijk Wetboek. 

 

Art. 352. Het hof beveelt dat de in beslag genomen voorwerpen aan de eigenaar 

worden teruggegeven. 

In geval van veroordeling evenwel geschiedt die teruggave slechts indien de eigenaar 

bewijst dat de veroordeelde de termijn heeft laten verstrijken zonder zich in cassatie te 

voorzien of, heeft hij zich wel voorzien, dat de zaak definitief afgedaan is. 

 

 

De rechtsmiddelen 

 

Art. 355. De arresten van het hof van assisen kunnen, onder voorbehoud van de 

toepassing van de artikelen van afdeling 2, slechts worden bestreden door het 

rechtsmiddel van cassatie en in de vorm bij de wet bepaald.  
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