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}1[HOOFDSTUK V

NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN DE STRAFVORDERING WEGENS PROVOCATIE]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 2 wet 27 december 2005, B.S., 30 december 2005, inwerkingtreding: 30 december 2005 (art. 28)

}1[Art. 30. Provocatie van misdrijven is verboden.

Er is provocatie wanneer in hoofde van de dader het voor-
nemen om een misdrijf te plegen rechtstreeks is ontstaan
of versterkt, of is bevestigd terwijl hij dit wilde beëindi-
gen, door de tussenkomst van een politieambtenaar of

van een derde handelend op het uitdrukkelijk verzoek
van deze ambtenaar.
In geval van provocatie is de strafvordering onontvanke-
lijk wat deze feiten betreft.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 2 wet 27 december 2005, B.S., 30 december
2005, inwerkingtreding: 30 december 2005 (art. 28)

}1[HOOFDSTUK }2[VI]2

REGELS MET BETREKKING TOT DE UITOEFENING VAN DE STRAFVORDERING VOLGEND OP EEN 
BESLISSING VAN UITHANDENGEVING BEVOLEN DOOR EEN JEUGDGERECHT]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 28 wet 13 juni 2006, B.S., 19 juli 2006, err., B.S., 25 augustus 2006, inwerkingtreding: 1 oktober 2007 (art. 8 K.B.
25 februari 2007, B.S., 2 maart 2007)

}2. Opschrift hernummerd bij art. 3 wet 5 augustus 2006, B.S., 31 augustus 2006

}1[Art. }2[31]2. Wanneer de strafvordering wordt uitge-
oefend met toepassing van deze wet, ten gevolge van een
beslissing van uithandengeving bevolen in toepassing
van artikel 57bis van de wet van 8 april 1965 betreffende
de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderja-
rigen die een als misdrijf omschreven feit hebben ge-
pleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte
schade, mogen de stukken die verband houden met de

persoonlijkheid en de leefomgeving van de vervolgde per-
soon uitsluitend worden meegedeeld aan de betrokkene
of aan zijn advocaat, met uitsluiting van elke andere ver-
volgde persoon en van de burgerlijke partij.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 28 wet 13 juni 2006, B.S., 19 juli 2006, err., B.S.,
25 augustus 2006, inwerkingtreding: 1 oktober 2007 (art. 8 K.B.
25 februari 2007, B.S., 2 maart 2007)
}2. – Hernummerd bij art. 3 wet 5 augustus 2006, B.S., 31 augustus
2006

Johan Heymans
1. Een wetsbepaling die kadert binnen de grote hervorming van het jeugdbe-
schermingsrecht van 2006

1.1. De wetten van 15 mei 2006 en 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de
jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven
feit hebben gepleegd, hebben tal van nieuwe regels ingevoerd voor de aanpak van jongeren die
misdrijven hebben gepleegd. Onder meer huidige wetsbepaling werd ingevoerd in het kader
van de grondige vernieuwing van de procedure van de uithandengeving (zie B. DE SMET, “De
strafprocedure voor minderjarigen na de wetten van 15 mei 2006 en 13 juni 2006: Jeugdbe-
schermingsrecht met een vleugje jeugdsanctierecht”, RW 2006-07, p. 342-368, inzonderheid p.
353-359, en www.rw.be; zie ook B. DE SMET, “Uithandengeving”, Strafrecht en strafvordering. Ar-
tikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 37 p.,
bijgewerkt tot 1 augustus 2014).

Verschillende onderdelen van deze vernieuwde rechtspleging werden ondertussen evenwel
vernietigd door het Grondwettelijk Hof en strijdig verklaard met de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet (GwH 13 maart 2008, nr. 49/2008, Arr.Grwh 2008, afl. 2, p. 593, noot R. VERSTRAETEN,
S. DE DECKER en T. VAN HOOGENBEMT ,en www.const-court.be, BS 14 april 2008 (2de ed.), 19854,
uittreksel en http://staatsblad.be, Juristenkrant 2008, afl. 166, p. 3, weergave E. DE KEZEL, Fatik
2008, afl. 117, p. 32, weergave, JLMB 2008, afl. 20, p. 864, noot A. VERVOIR en http://jlmbi.lar-
cier.be, NJW 2008, afl. 191, p. 825, noot J. PUT, NC 2008, afl. 3, p. 177, RW 2007-08, afl. 38, p.
1606, weergave en www.rw.be, RW 2008-09, afl. 4, p. 142, samenvatting, noot B. DE SMETen
www.rw.be, TBP 2008, afl. 10, p. 616, TJK 2008, afl. 3-4, p. 219, noot R. DEFRANCQ, S. VAN RUMST
en G. DECOCK). De hier besproken wetsbepaling bleef echter onaangeroerd.

1.2. Volledigheidshalve dient aangestipt te worden dat er op heden, in het kader van de opmaak
van een nieuw decreet inzake het jeugdrecht, wordt nagedacht over het hervormen van het me-
chanisme van de “uithandengeving” wat sterke implicaties zou kunnen hebben op huidige
wetsbepaling (zie de besluittekst van werkgroep 3 traject jeugdrecht, 22 juni 2016 en https://
wvg.vlaanderen.be).
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2. Het principe
2.1. De tekst van artikel 31 van de Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering werd aange-
nomen op amendement van K. Lalieux (PS). De volksvertegenwoordigster motiveerde daarbij
haar amendement als volgt: “Er wordt (…) een bepaling ingevoegd van algemene aard inzake het
raadplegen van een strafdossier betreffende een jongere die het voorwerp was van een uithan-
dengeving door een jeugdrechtbank. Het nieuwe artikel 57bis in ontwerp van de wet van 8 april
1965 voorziet inderdaad dat de jeugdrechtbank die een beslissing tot uithandengeving neemt het
integrale dossier moet overmaken aan het openbaar ministerie, inclusief alle stukken in verband
met de persoonlijkheid en de leefomgeving van de jongere. Deze mededeling beoogt de rechts-
macht van gemeen recht die kennis zal nemen van de zaak voor te lichten over de persoonlijkheid
van de vervolgde jongere. Deze stukken zijn enkel bestemd voor deze laatste die er de exclusieve
toegang toe heeft. De burgerlijke partij of de eventuele andere personen die in het kader van de-
zelfde zaak worden vervolgd, mogen geen toegang krijgen tot deze stukken, aangezien ze betrek-
king hebben op het privéleven van de betrokken jongere, en hoe dan ook de vervolgingen die
tegen hen ingesteld zijn niet ondersteunen of wat hen betreft geen bewijselement vormen” (Doc
51-1467/004, p. 7).
2.2. Vroeger, voor de inwerkingtreding van huidige wetsbepaling op 1 oktober 2007, mochten,
onder de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van min-
derjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit
feit veroorzaakte schade, geen gegevens over de minderjarige zelf, zoals het maatschappelijk en
medisch-psychologisch onderzoek, aan de strafrechter worden overgemaakt.
Artikel 31 van de Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering brengt daar verandering in:
deze stukken zijn nu wel toegankelijk voor de rechtbank, de beklaagde en zijn raadsman. Zij blij-
ven echter nog steeds onttrokken aan de burgerlijke partij, aan andere beklaagden of andere
partijen (R. VERSTRAETEN, “Recente ontwikkelingen inzake strafprocesrecht” in R. VERSTRAETEN,
D. VAN DAELE (eds.), Straf(proces)recht, Reeks Themis, nr. 42, Brugge, Die Keure, 2007, 57-86,
nr. 15).
Een aantal auteurs zien hierin een schending van het recht op een eerlijk proces en het recht op
tegenspraak aangezien hierdoor de mogelijkheid ontstaat dat bepaalde beklaagden veroor-
deeld worden op basis van elementen die voortvloeien uit het persoonlijkheidsdossier van de
minderjarige maar waartoe zij geen toegang hebben (zie T. HENRION, La nouvelle procédure de
dessaisissement, JDJ 2007, nr. 168, p. 28).

}1[HOOFDSTUK VII
NIETIGHEDEN]1

}1. Opschrift ingevoegd bij art. 2 wet 24 oktober 2013, B.S., 12 november 2013, err., B.S., 20 mei 2014

}1[Art. 32. Tot nietigheid van onregelmatig verkregen be-
wijselement wordt enkel besloten indien:

– de naleving van de betrokken vormvoorwaarden wordt
voorgeschreven op straffe van nietigheid; of

– de begane onregelmatigheid de betrouwbaarheid van
het bewijs heeft aangetast; of
– het gebruik van het bewijs in strijd is met het recht op
een eerlijk proces.]1

}1. – Ingevoegd bij art. 3 wet 24 oktober 2013, B.S., 12 november 2013,
err., B.S., 20 mei 2014

Stef De Decker
1.Er bestaat geen rechtsbeginsel dat de rechter nooit onrechtmatig verkregen bewijs in aanmer-
king mag nemen (Cass. 14 januari 2014, AR P.13.1415.N, RW 2014-15, 703, concl. P. DUINSLAE-
GER). Artikel 32 V.T.Sv. voorziet drie limitatieve uitsluitingsgronden voor onrechtmatig verkregen
bewijs, en codificeert op die manier de zogeheten ‘Antigoonrechtspraak’, alvast wat de bewijs-
uitsluitingssanctie betreft (Cass. 14 oktober 2003, P.03.0762.N, NJW 2003, 1367, noot E. BRE-
WAEYS, RABG 2004, 333, noot F. SCHUERMANS, RCJB 2004, 405, noot F. KUTY, T.Strafr. 2004, 129,
noot P. TRAEST en Vigiles 2004, 15, noot F. SCHUERMANS; Cass. 23 maart 2004, P.04.0012.N, RABG
2004, 1061, noot F. SCHUERMANS en Rev.dr.pén. 2005, 661, noot C. DE VALKENEER). Deze recht-
spraak doorstond inmiddels de toets van het EHRM (EHRM 28 juli 2009, nr. 18704/05 Lee Da-
vies/België, Dr.pén.entr. 2010, 107, weergave, JLMB 2009, 1928, RABG 2010, 5, noot F. SCHUER-
MANS, Rev.dr.pén. 2010, 312, noot N. COLETTE-BASECQZ, T.Strafr. 2009, 289, weergave) en van het
Grondwettelijk Hof (GwH 22 december 2010, nr. 158/2010, overweging B.6-B.10 en B.14,
JLMB 2011, 298, RABG 2011, 563, noot F. SCHUERMANS, RW 2010-11, 895; bevestigd in GwH
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27 juli 2011, nr. 139/2011). Artikel 32 V.T.Sv. is onmiddellijk van toepassing op alle vóór de in-
werkingtreding op 22 november 2013 gepleegde misdrijven die nog niet definitief zijn berecht
of verjaard. De voorschriften van de toelaatbaarheid van onregelmatig verkregen bewijsmateri-
aal maken geen deel uit van die welke het misdrijf omschrijven en de straf bepalen als bedoeld
in de artikelen 7 EVRM, 15.1 IVBPR en 2 Sw. (Cass. 23 september 2015, AR P.14.0238.F,
Dr.pén.entr. 2015, 293, JLMB 2016, 759, noot M.-A. BEERNAERT, RDPC 2016, 72, concl. D. VAN-
DERMEERSCH). Onregelmatig verkregen bewijs is slechts ongeldig en dient bijgevolg te worden
uitgesloten in de gevallen bepaald in artikel 32 V.T.Sv., dat overigens niet toelaat om tot andere
nietigheden te besluiten dan deze die de wet bepaalt (Cass. 5 januari 2016, AR P.15.1103.N, RW
2015-16, 1460, noot I. DE TROYER en L. VANDENBERGHE). Toch valt naast deze drie bovenstaande,
wettelijke uitsluitingsgronden, ook nog te wijzen op artikel 3 EVRM en de artikelen 2 en 16 van
het verdrag van 10 december 1984 tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende
behandeling of bestraffing die het gebruik van een op dergelijke wijze verkregen inlichting of
bekentenis verbieden (zie over het weren van bewijs verkregen door foltering: EHRM
25 september 2012, nr. 649/08, El Haski/België, T.Strafr. 2012, afl. 6, 482, weergave).

2.Om de vraag naar een eventuele bewijsuitsluiting te kunnen beantwoorden, moet men eerst
de voorafgaande vraag stellen: is het bewijselement wel onrechtmatig verkregen? Het Hof van
Cassatie gaf in het tweede Antigoonarrest een overzicht van mogelijke onrechtmatigheden. Vol-
gens het Hof is naar Belgisch recht in principe niet geoorloofd: het gebruik van bewijs dat de
overheid die met de opsporing, het onderzoek en de vervolging van misdrijven is belast of een
aangever met het oog op het leveren van dat bewijs hebben verkregen ingevolge een misdrijf,
met miskenning van een regel van het strafprocesrecht, ingevolge een schending van het recht
op privacy, met miskenning van het recht van verdediging of met miskenning van het recht op
menselijke waardigheid (Cass. 23 maart 2004, AR P.04.0012.N, Arr.Cass. 2004, 518, Pas. 2004,
500, RABG 2004, 1061, noot F. SCHUERMANS en Rev.dr.pén. 2005, 661, noot C. DE VALKENEER). Zo
wordt bijvoorbeeld het recht op privacy miskend wanneer een verkeersovertreding op de open-
bare weg wordt vastgesteld door bevoegde overheidspersonen in een auto uitgerust met drie
camera’s en in aanwezigheid van onbevoegde derden die tot een televisieproductiehuis beho-
ren en die vanaf het begin elke beweging “live” volgden, zodat het prerogatief van de politie
doelbewust gedeeld werd met derden die van meetaf aan op een actieve wijze bij de initiële op-
sporingsfase werden betrokken (Cass. 8 november 2005, AR P051106N, Pas. 2005, 2181, RABG
2006, 930, noot S. BERNEMAN, Rev.dr.pén. 2006, 672 en T.Strafr. 2006, 85). Op de schouders van
wie een onrechtmatigheid wil inroepen rust geen ‘bewijslast’, maar wel een aanvoeringslast. In
dit verband besliste het Hof van Cassatie dat er geen vermoeden tot bewijs van het tegendeel
bestaat dat inlichtingen waarvan de herkomst niet nader gepreciseerd wordt, door de politie op
onrechtmatige wijze werden verkregen. De partij die aanvoert dat die inlichtingen, die geen be-
wijswaarde hebben maar slechts in aanmerking worden genomen om het onderzoek in een be-
paalde richting te sturen en aldus op autonome wijze bewijzen te verzamelen, op onregelma-
tige wijze werden verkregen, dient zulks niet te bewijzen, maar wel aannemelijk te maken en
vermag zich niet te beperken tot een loutere bewering. Die aanvoeringslast maakt het recht van
verdediging en het recht op een eerlijk proces met inbegrip van het recht op de wapengelijkheid
en het recht op tegenspraak niet theoretisch of illusoir (Cass. 25 november 2014, AR
P.14.0948.N, T.Strafr. 2015, 75, noot F. SCHUERMANS, Vigiles 2015, 126, noot F. SCHUERMANS).

3.Het aantal vormvereisten in het strafprocesrecht die zijn voorgeschreven op straffe van nietig-
heid, is erg beperkt. In het kader van de telefoontap besliste het Hof van Cassatie dat de onregel-
matigheid van de uitvoering van de beschikking, waarbij de onderzoeksrechter machtiging ver-
leent tot een bewakingsmaatregel op grond van artikel 90ter Sv., geen invloed heeft op de regel-
matigheid van de beschikking zelf (Cass. 19 juni 2007, AR P.07.0311.N, Pas. 2007, 1274, RABG
2008, 438, noot F. VAN VOLSEM en T.Strafr. 2008, 41, noot). Behoudens wanneer een verdrags-
rechtelijke of wettelijke bepaling zelf de rechtsgevolgen van de miskenning van een wettelijk
voorgeschreven pleegvorm betreffende bewijsverkrijging bepaalt, beslist de rechter welke ge-
volgen deze onrechtmatigheid meebrengt. De omstandigheid dat de pleegvorm, waarvan de
miskenning wordt vastgesteld, betrekking heeft op een door de artikelen 6 en 8.2 EVRM en de
artikelen 12, al. 2 en 15 Gw. gewaarborgde grondrechten doet hieraan niets af (Cass.
16 november 2004, AR P.04.0644.N, Arr.Cass. 2004, 1829, Pas. 2004, 1795, RW 2005-06, 378,
noot P. POPELIER en T. Strafr. 2005, 285, noot R. VERSTRAETEN en S. DE DECKER; Cass. 16 november
2004, AR P.04.1127.N, Arr.Cass. 2004, 1835, Pas. 2004, 1802, RABG 2005, 504, noot F. SCHUER-
MANS en Rev.dr.pén. 2005, 665. Zie ook Cass. 15 november 2005, AR P.05.1275.N, Pas. 2005,
2254, TBP 2007, 427, weergave en T.Strafr. 2006, 264, noot). Evenmin volgt uit artikel 8.2.
EVRM dat het bewijs dat verkregen werd met miskenning van de in die bepaling gestelde regels
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steeds moet worden uitgesloten (Cass. 3 mei 2005, AR P.05.0618.N, Pas. 2005, 990).

Artikel 32 V.T.Sv. maakt overigens geen onderscheid naargelang het bewijs vrij wordt geleverd
of bijzonder bij wet is geregeld (Cass. 14 mei 2014, AR P.14.0186.F, concl. D. VANDERMEERSCH, JT
2014, 390, NC 2015, 43, noot T. DE COSTER, Rev.dr.pén. 2014, 953). Uit de parlementaire voorbe-
reiding van de wet van 24 oktober 2013 – die artikel 32 V.T.Sv. invoerde – blijkt dat de nietig-
heid van een onregelmatig verkregen bewijselement, zoals bedoeld in artikel 32 V.T.Sv., dat be-
trekking heeft op de eerbiediging van de op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvoor-
schriften, geen miskenning inhoudt van een substantiële regel betreffende de organisatie van
de hoven en rechtbanken. De schending van een bevoegdheidsregel doet niet noodzakelijk en
onherroepelijk afbreuk aan het recht op een eerlijk proces (Cass. 23 september 2015, AR
P.14.0238.F, Dr.pén.entr. 2015, 293, JLMB 2016, 759, noot M.-A. BEERNAERT, RDPC 2016, 72,
concl. D. VANDERMEERSCH).

4.Wat de betrouwbaarheid van het bewijselement betreft, besliste het Hof van Cassatie dat de
betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van het bewijs niet door het onderzoeksgerecht onder-
zocht kunnen worden, vermits dit de beoordeling van de bewijswaarde betreft welke enkel toe-
komt aan de feitenrechter. Hieruit volgt dat wanneer het onderzoeksgerecht vaststelt dat een
onderzoekshandeling onregelmatig is, het zelfs ambtshalve moet nagaan of de onregelmatig-
heid het gevolg is van een op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereiste en het recht
op een eerlijk proces in het gedrang brengt (Cass. 3 april 2012, concl. P. DUINSLAEGER, Pas. 2012,
745; Cass. 19 mei 2015, AR P.14.0921.N, T.Strafr. 2015, 261). De aantasting van de betrouw-
baarheid van het bewijs is bovendien slechts een grond tot afwijzing ervan als ze te wijten is aan
de onwettigheid of onregelmatigheid van de daad die de bewijsverkrijging mogelijk heeft ge-
maakt (Cass. 8 januari 2014, AR P.13.1935.F, concl. D. VANDERMEERSCH, RDPC 2014, 680,
T.Strafr. 2014, afl. 4, 249, noot J. KERKHOFS; Cass. 26 mei 2015, AR P.14.0262.N, T.Strafr. 2015,
263, zie ook T. DECAIGNY, "De stille evolutie inzake de uitsluiting van onbetrouwbaar bewijs",
T.Strafr. 2015, 167-172).

5.Om te beoordelen of het gebruik van het bewijs in strijd is met het recht op een eerlijk proces,
kan de rechter rekening houden met de elementen van de zaak in haar geheel genomen, inbe-
grepen de wijze waarop het bewijs verkregen werd en de omstandigheden waarin de onrecht-
matigheid werd begaan. Bij dit oordeel kan de rechter, onder meer, een of het geheel van vol-
gende omstandigheden in afweging nemen: hetzij dat de overheid die met de opsporing, het
onderzoek en de vervolging van misdrijven is belast, de onrechtmatigheid al dan niet opzettelijk
of ingevolge een niet te verontschuldigen onachtzaamheid (Cass. 28 mei 2013, AR P.13.0066.N,
concl. P. DUINSLAEGER, Pas. 2013, 1201, RABG 2014, 29, noot V. VEREECKE, RW 2013-14, 1616,
noot B. DE SMET) heeft begaan; hetzij dat de ernst van het misdrijf de begane onrechtmatigheid
veruit overstijgt; hetzij dat het onrechtmatig verkregen bewijs alleen een materieel element van
het bestaan van het misdrijf betreft (Cass. 23 maart 2004, AR P.04.0012.N, Arr.Cass. 2004, 518,
Pas. 2004, 500, RABG 2004, 1061, noot F. SCHUERMANS en Rev.dr.pén. 2005, 661, noot C. DE VAL-
KENEER; Cass. 8 november 2005, AR P.05.1106.N, Pas. 2005, 2181, RABG 2006, 930, noot S. BER-
NEMAN, Rev.dr.pén. 2006, 672 en T.Strafr. 2006, 85). Het feit dat de rechter niet alle voormelde
omstandigheden in afweging neemt, maakt als dusdanig zijn oordeel nog niet onregelmatig
(Cass. 5 juni 2012, AR P.11.2100.N, TGR-TWVR 2012, 343; Cass. 28 mei 2013, AR P.13.0066.N,
concl. P. DUINSLAEGER, Pas. 2013, 1201, RABG 2014, 29, noot V. VEREECKE, RW 2013-14, 1616,
noot B. DE SMET).

Bewijs verkregen met schending van een wettelijke bepaling levert niet noodzakelijk een mis-
kenning van het recht op een eerlijk proces op waardoor het nietig is (Cass. 5 januari 2016, AR
P.15.1103.N, RW 2015-16, 1460, noot I. DE TROYER en L. VANDENBERGHE). De rechter kan even-
eens in overweging nemen dat de begane onregelmatigheid geen weerslag heeft op het recht of
de vrijheid die door de miskende norm wordt beschermd (Cass. 2 maart 2005, AR P.04.1644.F,
concl. D. VANDERMEERSCH, JLMB 2005, 1086, noot M.-A. BEERNAERT, JT 2005, 211, Pas. 2005, 505,
RABG 2005, 1161, noot S. BERNEMAN en Rev.dr.pén. 2005, 668, noot C. DE VALKENEER) of dat de
onrechtmatigheid een louter formeel karakter heeft (Cass. 12 oktober 2005, AR P.05.0119.F,
JLMB 2006, 585, JT 2006, 109, Pas. 2005, 1904, Rev.dr.pén. 2006, 211 en T.Strafr. 2006, 25, noot
F. VERBRUGGEN). Zo sluit de omstandigheid dat een bevel tot huiszoeking naar de vorm onregel-
matig is, niet uit dat deze onregelmatigheid naar de gevolgen is ongedaan gemaakt door de
wijze van de tenuitvoerlegging, zodat de eruit voortvloeiende bewijsgaring een regelmatige
grondslag kan hebben (Cass. 29 juni 2010, concl. M. DE SWAEF, Pas. 2010, 2102).

Op het vlak van de graad van opzet of onachtzaamheid bij het begaan van de onrechtmatigheid,
besliste het Hof van Cassatie dat de omstandigheid dat de overheid die met de opsporing, het


