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b. voldoende tijd en faciliteiten voor voorbereiding verdediging 1323
c. contact met raadsman 1325

Hoofdstuk 4.  De rechtspleging voor de vonnisgerechten 1326
1.  De politierechtbank en de correctionele rechtbank 1326

a.  de verschijning der partijen 1326
(i) rechtspleging op tegenspraak en rechtspleging bij verstek 1326
(ii) persoonlijke verschijning of vertegenwoordiging? 1327

a. regeling vóór het arrest van Geyseghem van het EHRM 
van 21 januari 1999 1327
b. huidige regeling 1328
c. rechtspersonen 1330

b.   de voorlezing van de processen- verbaal door de griffier  1331
c.  het eigenlijke onderzoek ter terechtzitting 1332

(i) de ondervraging van de beklaagde 1336
(ii) het getuigenverhoor 1337
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a. de oproeping van getuigen 1337
b. de verschijning van de getuigen 1339
c. de eedaflegging  1340
d. verloop van het getuigenverhoor 1341
e. spreekplicht en zwijgrecht 1342

(iii) het deskundigenonderzoek 1343
(iv) Vergelijkend DNA- onderzoek 1346

d.  de eis van de burgerlijke partij 1346
e.  de vordering van het openbaar ministerie 1347
f.  de verdediging van de beklaagde 1348
g.  de replieken 1348
h.  de beraadslaging 1348
i.  het vonnis (of arrest) 1349

(i) eindbeslissingen en beslissingen alvorens recht te doen 1349
a. eindbeslissingen 1349
b. beslissingen alvorens recht te doen 1349

(ii) mogelijke eindbeslissingen 1349
(iii) de motivering van vonnissen en arresten 1350

a. de algemene motiveringsverplichting 1351
b. de bijzondere motiveringsverplichting 1352

(iv) algemene regels i.v.m. de uitspraak 1356
(v) vormvereisten i.v.m. de uitspraak 1357
(vi) de uitvoering van de vonnissen en arresten 1358
(vii) gerechtskosten 1358
(viii) rechtsplegingsvergoeding 1359

2.  Het hof van assisen 1362
a.  algemeenheden 1362
b.  verloop van de procedure 1364

(i) preliminaire zitting 1364
(ii) samenstelling van de jury 1366
(iii) de zitting ten gronde 1367
(iv) beraad 1368
(v) uitspraak 1369

3. Bijzondere procedures 1371
a. Kaalplukonderzoek  1371
b. Het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek (SUO) 1371

(i) achtergrond 1371
(ii) begrip 1372
(iii) werking 1372
(iv) invordering en vervreemding van de in beslag genomen goederen 1375
(v) strafrechtelijk kortgeding 1375

c.  Opsporing van personen die zich onttrokken hebben aan de 
uitvoering van hoofdgevangenisstraffen, opsluitingen of interneringen  1376

Hoofdstuk 5.  Het bewijs in strafzaken 1378
1.  Inleiding 1378
2.  De bewijsvoering 1379

a.  bewijslast en aanvoeringslast 1379
b.  de actieve rol van de rechter 1381

3.  De bewijsmiddelen 1381
a.  principe: het bewijs mag met alle middelen worden geleverd 1381
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(i) de gegevens van het straf dos sier 1382
(ii) de bewijzen, voorgelegd ter terechtzitting 1383
(iii) vermoedens 1383
(iv) algemeen bekende gegevens 1384

b.  de uitzondering: de mogelijke uitsluiting van onrechtmatig 
verkregen bewijs 1385
(i) algemeen 1385
(ii) de uitsluitingsregel 1385
(iii) de toestand in België vóór de Antigoonrechtspraak 1388
(iv) de Antigoonrechtspraak en art. 32 VTSv 1389

a. schending van op straffe van nietigheid voorgeschreven 
vormvoorschriften 1392
b. aantasting van de betrouwbaarheid van het bewijs 1393
c. bewijs in strijd met het recht op een eerlijk proces 1394

(v) Kanttekeningen  1402
4.  De bewijswaardering 1405

a.  uitgangspunt: het vrije bewijsstelsel 1405
b.  uitzonderingen op het vrije bewijsstelsel 1406

(i) de bewijskracht van sommige processen- verbaal 1406
(ii) wettelijke vermoedens 1408
(iii) ‘steunbewijzen’ 1408

a. anonieme getuigenissen 1409
b. verklaringen afgelegd met behulp van audiovisuele media 1411
c. verklaringen afgelegd in strijd met de Salduzwet 1411
d. BIM- wet 1412
e. bewijswaarde getuigenissen spijtoptanten 1412

5.  De bewijsstandaard 1413
a.  algemeen 1413
b.  de bewijsstandaard in België 1413
c.  wat is de betekenis van ‘proof beyond reasonable doubt’? 1414

6.  De motivering van het bewijs 1415
a.  een zuiver formele motiveringsplicht 1415
b.  naar een meer inhoudelijke motiveringsplicht? 1416

Hoofdstuk 6.  De rechtsmiddelen 1418
1.  Inleiding 1418

a.  begrip 1418
b.  is rechtsmiddelen aanwenden een recht? 1419
c.  algemene beginselen i.v.m. het aanwenden van rechtsmiddelen 1420

(i) vereiste van een belang 1420
(ii) geen nadelig effect  1420
(iii) schorsend effect  1420
(iv) devolutieve werking 1421

2.  Verzet 1421
a.  begrip 1421
b.  algemene beginselen inzake het verzet 1423

(i) recht op verstek 1423
(ii) belang 1424
(iii) opposition sur opposition ne vaut 1424
(iv) verzet en hoger beroep kunnen worden gecumuleerd 1424

c.  beslissingen die vatbaar zijn voor verzet 1424
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d.  partijen die verzet kunnen aantekenen 1427
e.  wijze waarop verzet wordt aangetekend 1427
f.  termijnen om verzet aan te tekenen 1428

(i) de gewone termijn 1428
(ii) de buitengewone termijn 1429

g.  gevolgen van het verzet 1431
(i) verzet binnen de gewone termijn 1431
(ii) verzet binnen de buitengewone termijn 1432

h.  mogelijke beslissingen op verzet 1432
(i) m.b.t. de ontvankelijkheid 1432
(ii) m.b.t. de gegrondheid 1436

3.  Hoger beroep 1437
a.  begrip 1437
b.  algemene beginselen i.v.m. het hoger beroep 1437

(i) belang 1437
(ii) tantum devolutum quantum appelatum 1438
(iii) geen nadeel voor partij 1438

c.  hoofdberoep en incidenteel beroep 1439
d.  beslissingen vatbaar voor hoger beroep 1440
e.  partijen die hoger beroep kunnen aantekenen 1440
f.  termijnen om hoger beroep aan te tekenen 1441
g.  wijze waarop hoger beroep wordt aangetekend 1445
h.  gevolgen van het hoger beroep 1450
i.  mogelijke beslissingen van de beroepsinstantie 1451

4.  Voorziening in cassatie 1451
a.  begrip 1451
b.  beslissingen vatbaar voor cassatieberoep 1453
c.  partijen die cassatieberoep kunnen aantekenen 1455
d.  termijnen om cassatieberoep in te stellen 1455
e.  wijze waarop cassatieberoep wordt ingesteld en rechtspleging 1456
f.  gevolgen van het cassatieberoep 1458
g.  mogelijke beslissingen 1458
h. bijzondere vormen van voorziening in cassatie 1459

(i) aangifte op bevel van de minister van Justitie (art. 441 Sv.) 1459
(ii) cassatie in het belang van de wet (art. 442 Sv.) 1460
(iii) vordering tot heropening van de rechtspleging na ‘veroorde-
ling’ in Straatsburg (art. 442bis-442octies Sv.) 1460
(iv) herziening in strafzaken (art. 443-447bis Sv.), 1463

5.  Het beroep tot intrekking 1465
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