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Inleiding 

 

1. Het getuigenbewijs in strafzaken is de laatste jaren meer en meer een punt van discussie 

geworden. Veel heeft te maken met de introductie van een nieuwe soort getuige, de anonieme 

getuige. Kan een verdachte veroordeeld worden op basis van een getuigenis van iemand van wie de 

identiteit niet is geweten? Of dient men te allen tijde voorrang te geven aan de waarheidsvinding? 

Het is niet verwonderlijk dat men met deze discussie de fundamentele principes raakt van het 

proces. 

 

2. In deze masterproef zal ik nagaan wat de reacties zijn geweest op de Wet van 8 april 2002, maar 

ook hoe het in België is gesteld met het getuigenbewijs in het algemeen. 

 

3. In het eerste hoofdstuk zal ik de algemene bewijsregels bespreken. Het is immers moeilijker om 

de regels van het getuigenbewijs te bevatten als men de basis niet kent. Zo zal ik bevoorbeeld de 

beoordelingsvrijheid van de rechter bespreken en het onderscheid tussen bewijswaarde en 

bewijskracht. 

 

4. In het tweede hoofdstuk ga ik na hoe de getuige wordt geïntroduceerd in het strafproces. Zowel 

het vooronderzoek als het onderzoek ter rechtzitting wordt besproken 

 

5. In hoofdstuk 3 wordt de regelgeving besproken m.b.t. de valse getuigenis. In het belang van de 

waarheidsvinding is het immers noodzakelijk dat er middelen zijn om getuigen die valse 

verklaringen afleggen te straffen. 

 

6. Vervolgens zal ik twee bijzondere categorieën getuigen bespreken. Eerst de anonieme getuige en 

vervolgens de bedreigde getuige. Hier ligt het zwaartepunt van mijn masterproef. De Belgische 

regelgeving wordt besproken evenals de invloed van de internationaalrechtelijke bepalingen. 

 

7. In het laatste hoofdstuk worden enkele bijzondere verhoortechnieken toegelicht, die vooral 

worden gebruikt m.b.t. de anonieme en bedreigde getuige. 

 

8. Als afsluiter volgen er nog enkele slotbepalingen aangaande de anonieme en bedreigde getuige. 
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Hoofdstuk 1: Bewijs in strafzaken 

 

1.1 Wettelijke grondslag 

 

9. Het bewijs in strafzaken wordt in principe geregeld door de regels uit het Wetboek van 

Strafvordering en enkele algemene beginselen der strafrechtspleging. De bepalingen uit het 

Burgerlijk Wetboek en het  Gerechtelijk Wetboek zijn dus in beginsel niet van toepassing in deze 

materie
1
. De regels van het burgerlijk recht blijven echter wel onverminderd van toepassing wat 

betreft het bewijs van de schade die uit een misdrijf voortvloeit
2
. 

Toch is het zo dat ook het Wetboek van Strafvordering geen systematische regeling bevat van het 

bewijs. In België geldt immers een vrij bewijsstelsel, wat inhoudt dat het vooral de rechter is die 

een rol speelt bij de bewijsvorming. Er is dus niet echt nood aan een uitgebreide wettelijke regeling 

voor het bewijs in strafzaken die er toch alleen maar voor zou zorgen dat het soepele karakter ervan 

verdwijnt. 

Wat de werking in de tijd betreft van nieuwe wetten kan gesteld worden dat een wetsbepaling die de 

bewijslevering in strafzaken wijzigt en het recht van verdediging aantast, slechts van toepassing zal 

zijn op die zaken waarvan de feiten werden gepleegd na het inwerkingtreden van de betreffende 

bepalingen
3
. 

 

10. Het E.V.R.M. biedt, bij gebrek aan een uitgewerkte nationale regeling, geen aanvullende regels. 

Het bewijsrecht is immers niet iets wat door het verdrag wordt geregeld en het E.H.R.M. heeft 

meermaals gesteld dat het bewijsrecht een materie is die aan de lidstaten zelf wordt overgelaten
4
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
Cass., 1 juni 1988, Arr. Cass., 1987-88, nr. 603 

2
Cass., 26 februari 2002, Arr. Cass., 2002, nr. 130 

3
 DECLERCQ, R., Het bewijs in strafzaken, 2008, 91p. In DECLERQC, R., Beginselen van strafrechtspleging,              

Mechelen, Kluwer, 2008, p.785 (hierna verkort DECLERQC, R., Bewijs) 
4
 VAN DEN WYNGAERT, C., Strafrechts, strafprocesrecht en internationaal strafrecht, Antwerpen, 

  Maklu, 2006, p.1100 (hierna verkort VAN DEN WYNGAERT, C., Strafrecht) 

http://www.jura.be/modules/search/result/view_doc/display.jsp?init=true&env=doc&smName=allSearchMask&idx=29&viewtype=meta&listAbstract=false&did=WKBE-JURA-DOC-300071534@NL
http://www.jura.be/modules/search/result/view_doc/display.jsp?init=true&env=doc&smName=allSearchMask&idx=29&viewtype=meta&listAbstract=false&did=WKBE-JURA-DOC-300071534@NL
http://www.jura.be/modules/search/result/view_doc/display.jsp?init=true&env=doc&smName=allSearchMask&idx=29&viewtype=meta&listAbstract=false&did=WKBE-JURA-DOC-300071534@NL
http://www.jura.be/modules/search/result/view_doc/display.jsp?init=true&env=doc&smName=allSearchMask&idx=29&viewtype=meta&listAbstract=false&did=WKBE-JURA-DOC-300071534@NL
http://www.jura.be/modules/search/result/view_doc/display.jsp?init=true&env=doc&smName=allSearchMask&idx=29&viewtype=meta&listAbstract=false&did=WKBE-JURA-DOC-300071534@NL
http://www.jura.be/modules/search/result/view_doc/display.jsp?init=true&env=doc&smName=allSearchMask&idx=29&viewtype=meta&listAbstract=false&did=WKBE-JURA-DOC-300071534@NL
http://www.jura.be/modules/search/result/view_doc/display.jsp?init=true&env=doc&smName=allSearchMask&idx=29&viewtype=meta&listAbstract=false&did=WKBE-JURA-DOC-300071534@NL
http://www.jura.be/modules/search/result/view_doc/display.jsp?init=true&env=doc&smName=allSearchMask&idx=29&viewtype=meta&listAbstract=false&did=WKBE-JURA-DOC-300071534@NL
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1.2 Bewijslast 

 

11. In België kennen we een accusatoire procesvorm, dit wil zeggen dat de bewijslast rust op de 

vervolgende partij (actori incumbit probatio; unus probandi incumbit ei qui agit; actore non 

probante, reus absolvitur). Het openbaar ministerie moet dus de bewijzen leveren op strafgebied, de 

burgerlijke partij op burgerlijk gebied
5
. 

Op deze manier moet het bewijs worden geleverd van al de constitutieve bestanddelen van het 

misdrijf. 

 

12. Op deze regeling bestaan echter wel een aantal correcties. Een eerste daarvan is het 

initiatiefrecht (zie infra) van de rechter. Het beginsel actori incumbit probatio doet geen afbreuk aan 

de verplichting van de rechter om actief mee te werken aan het zoeken naar de waarheid
6
. Dit houdt 

in dat de rechter ambtshalve een onderzoek kan instellen als hij van oordeel is dat de hem 

aangeleverde bewijsmiddelen onvoldoende zijn om tot een verantwoorde beslissing te komen. 

 

13. Een tweede correctie bestaat erin dat de rechter niet gebonden is door wat de partijen hem als 

bewijs aanbrengen
7
. Op enkele wettelijke uitzonderingen na beoordeelt de rechter vrij en naar eigen 

overtuiging de bewijswaarde (zie infra) van de hem aangereikte gegevens. 

 

14. In België heeft de rechter dus een actieve rol: zijn opdracht bestaat erin om de waarheid te 

achterhalen
8
. 

 

15. Deze manier waarop de bewijslast is geregeld heeft te maken met het vermoeden van onschuld
9
 

dat de beklaagde geniet. Bondig samengevat houdt dit in dat de beklaagde onschuldig is tot het 

tegendeel is bewezen. 

Wat dus moet bewezen worden is de schuld en niet de onschuld van een beklaagde
10

. Dit houdt dus 

o.a. in dat de beklaagde een passieve houding mag aannemen. Dit betekent echter niet dat de rechter 

aan de weigerende houding geen gevolgtrekking zou mogen verbinden
11

. 

 

                                                 
5
HOLSTERS, D., "Bewijsvoering in strafzaken", In X., Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met 

overzicht van rechtspraak en rechtsleer, p.9 (hierna verkort HOLSTERS, D., “bewijsvoering in strafzaken”) 
6
HOLSTERS, D., "bewijsvoering in strafzaken", p.8 

7
DECLERCQ, R., Bewijs, p.804 

8
VAN DEN WYNGAERT, C., Strafrecht, p.1102 

9
Art. 6.2 E.V.R.M. En art. 14.2 I.V.B.P.R. 

10
DECLERCQ, R., Bewijs, p.786 

11
HOLSTERS, D., "bewijsvoering in strafzaken", p.9 

http://www.jura.be/modules/search/result/view_doc/display.jsp?init=true&env=doc&smName=allSearchMask&idx=38&viewtype=meta&listAbstract=false&did=WKBE-JURA-DOC-10842@NL
http://www.jura.be/modules/search/result/view_doc/display.jsp?init=true&env=doc&smName=allSearchMask&idx=38&viewtype=meta&listAbstract=false&did=WKBE-JURA-DOC-10842@NL
http://www.jura.be/modules/search/result/view_doc/display.jsp?init=true&env=doc&smName=allSearchMask&idx=38&viewtype=meta&listAbstract=false&did=WKBE-JURA-DOC-10842@NL
http://www.jura.be/modules/search/result/view_doc/display.jsp?init=true&env=doc&smName=allSearchMask&idx=38&viewtype=meta&listAbstract=false&did=WKBE-JURA-DOC-10842@NL
http://www.jura.be/modules/search/result/view_doc/display.jsp?init=true&env=doc&smName=allSearchMask&idx=38&viewtype=meta&listAbstract=false&did=WKBE-JURA-DOC-10842@NL
http://www.jura.be/modules/search/result/view_doc/display.jsp?init=true&env=doc&smName=allSearchMask&idx=38&viewtype=meta&listAbstract=false&did=WKBE-JURA-DOC-10842@NL
http://www.jura.be/modules/search/result/view_doc/display.jsp?init=true&env=doc&smName=allSearchMask&idx=38&viewtype=meta&listAbstract=false&did=WKBE-JURA-DOC-10842@NL
http://www.jura.be/modules/search/result/view_doc/display.jsp?init=true&env=doc&smName=allSearchMask&idx=38&viewtype=meta&listAbstract=false&did=WKBE-JURA-DOC-10842@NL
http://www.jura.be/modules/search/result/view_doc/display.jsp?init=true&env=doc&smName=allSearchMask&idx=38&viewtype=meta&listAbstract=false&did=WKBE-JURA-DOC-10842@NL
http://www.jura.be/modules/search/result/view_doc/display.jsp?init=true&env=doc&smName=allSearchMask&idx=38&viewtype=meta&listAbstract=false&did=WKBE-JURA-DOC-10842@NL
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1.3 Bewijsmiddelen en beoordeling ervan door de rechter 

 

1.3.1 Bewijsmiddelen 

 

16. In strafzaken kan het bewijs met alle middelen van recht worden geleverd. Artikel 154 Sv. bevat 

weliswaar een opsomming van enkele bewijsmiddelen, maar deze lijst moet als exemplatief en als 

niet-limitatief worden beschouwd. Op deze regel bestaan wel twee uitzonderingen
12

. 

 

17. Ten eerste geldt deze vrije bewijsleer enkel als de wet geen bewijsmiddel uitdrukkelijk 

voorschrijft. Ten tweede moeten de bewijsmiddelen die worden aangebracht voldoen aan enkele 

criteria. Zo moeten ze regelmatig verkregen, d.w.z. met eerbiediging van de menselijke waardigheid 

en het recht op verdediging en regelmatig overgelegd zijn, d.w.z. onderworpen aan de tegenspraak 

van de partijen
13

. 

 

18. De nietigheid van een bewijsmiddel brengt ook de nietigheid van de beslissing, die erop 

gegrond is, met zich mee. Deze onrechtmatig verkregen bewijsmiddelen kunnen op geen enkele 

wijze als bewijs dienen
14

. 

 

19. Het gros van de bewijzen wordt reeds verzameld in het opsporings- of gerechtelijk 

vooronderzoek. Het is echter pas op de terechtzitting dat zij onderzocht en beoordeeld worden via 

de debatten. Het is uit deze debatten dat de rechter in principe de grond haalt voor zijn beslissing
15

 . 

In de gerechten die zonder jury zitting houden, mogen de rechters evenwel kennis nemen van de 

verklaringen en gegevens vervat in de stukken van het dossier, aangezien de verschillende partijen 

die gegevens hebben kunnen tegenspreken. De feitenrechter mag zijn beslissing ook enkel op 

geschriften steunen zonder op de terechtzitting getuigen te horen; de rechter mag ook geschreven 

noten in acht nemen die hem ter terechtzitting door een getuige of deskundige worden 

overhandigd
16

. 

 

 

 

                                                 
12

VAN DEN WYNGAERT, C., Strafrecht, p.1103 
13

HOLSTERS, D., "Bewijsmiddelen in strafzaken", In X., Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met 

overzicht van rechtspraak en rechtsleer, p.3 (hierna verkort HOLSTERS, D., “bewijsmiddelen”) 
14

HOLSTERS, D., "bewijsmiddelen", p.9 
15

HOLSTERS, D., "bewijsmiddelen", p.2 
16

HOLSTERS, D., "bewijsmiddelen",  p.2 

http://www.jura.be/modules/search/result/view_doc/display.jsp?init=true&env=doc&smName=allSearchMask&idx=39&viewtype=meta&listAbstract=false&did=WKBE-JURA-DOC-10841@NL
http://www.jura.be/modules/search/result/view_doc/display.jsp?init=true&env=doc&smName=allSearchMask&idx=39&viewtype=meta&listAbstract=false&did=WKBE-JURA-DOC-10841@NL
http://www.jura.be/modules/search/result/view_doc/display.jsp?init=true&env=doc&smName=allSearchMask&idx=39&viewtype=meta&listAbstract=false&did=WKBE-JURA-DOC-10841@NL
http://www.jura.be/modules/search/result/view_doc/display.jsp?init=true&env=doc&smName=allSearchMask&idx=39&viewtype=meta&listAbstract=false&did=WKBE-JURA-DOC-10841@NL
http://www.jura.be/modules/search/result/view_doc/display.jsp?init=true&env=doc&smName=allSearchMask&idx=39&viewtype=meta&listAbstract=false&did=WKBE-JURA-DOC-10841@NL
http://www.jura.be/modules/search/result/view_doc/display.jsp?init=true&env=doc&smName=allSearchMask&idx=39&viewtype=meta&listAbstract=false&did=WKBE-JURA-DOC-10841@NL
http://www.jura.be/modules/search/result/view_doc/display.jsp?init=true&env=doc&smName=allSearchMask&idx=39&viewtype=meta&listAbstract=false&did=WKBE-JURA-DOC-10841@NL
http://www.jura.be/modules/search/result/view_doc/display.jsp?init=true&env=doc&smName=allSearchMask&idx=39&viewtype=meta&listAbstract=false&did=WKBE-JURA-DOC-10841@NL
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1.3.2 Bewijswaarde vs. Bewijskracht 

 

20. Vooraleer dieper in te gaan op het principe van de bewijsvrijheid is het nuttig om het 

onderscheid te schetsen tussen de begrippen bewijswaarde en bewijskracht. Deze begrippen worden 

immers dikwijls met elkaar verward. De bewijswaarde van een middel is de invloed die het 

uitoefent op de overtuiging van de rechter. Ze wordt dus onaantastbaar bepaald door de rechter. Het 

is immers zijn taak om te bepalen in welke mate hij, onder voorbehoud van enkele wettelijke 

begrenzingen, zijn overtuiging laat vormen door bepaalde bewijsgegevens
17

. 

 

21. Maar hoe groot zijn appreciatiemogelijkheden ook zijn, ze gaan niet zover dat hij aan de akten 

een valse inhoud zou mogen toeschrijven. Hij schendt immers de bewijskracht van een akte als hij 

die akte iets doet zeggen wat er niet in staat of, als hij zegt dat iets in de akte niet te vinden is terwijl 

het er wel in staat
18

. Hij mag dus m.a.w. een akte niet doen liegen. 

 

1.3.3 Het principe van de bewijsvrijheid 

 

22. Het systeem van de bewijsvrijheid onderscheidt zich van het principe van de formele bewijsleer. 

Dit houdt in dat de bewijskracht van de wettelijke bewijsmiddelen aan de rechter wordt 

opgedrongen. 

Deze formele bewijsleer heeft tot doel om de subjectiviteit bij de rechter uit te schakelen. Zij 

hechtte het meeste belang aan een bekentenis van de verdachte. Als reactie tegen dit al te strikte 

systeem werd na de Franse revolutie het principe van de conviction intime uitgewerkt
19

. In dit 

systeem, het vrije bewijsstelsel, is de hoofdrol weggelegd voor de innerlijke overtuiging van de 

rechter. 

In België geldt het vrije bewijsstelsel. Hoewel dit in de wet enkel uitdrukkelijk voor het hof van 

assisen is voorzien (art. 342 Sv.), wordt algemeen aanvaard dat het ook geldt voor de andere 

gerechten
20

. 

Om de overtuiging van de rechter te vormen, mag gebruikt worden gemaakt van alle 

bewijsmiddelen (zie supra). Alle bewijstechnieken zijn toegelaten. De artikelen 154, 189 en 211 

Sv., die enkele bewijsmiddelen bespreken, moeten, zoals reeds vermeld, als exemplatief worden 

beschouwd. 

                                                 
17

DECLERCQ, R., Bewijs, p.815 
18

DECLERCQ, R., Bewijs, p.815 en Cass., 19 december 2001, Arr. Cass., 2001, nr. 711 
19

HOLSTERS, D., "bewijsmiddelen", p.3 
20

VAN DEN WYNGAERT, C., Strafrecht, p.1127 

http://www.jura.be/modules/search/result/view_doc/display.jsp?init=true&env=doc&smName=allSearchMask&idx=39&viewtype=meta&listAbstract=false&did=WKBE-JURA-DOC-10841@NL
http://www.jura.be/modules/search/result/view_doc/display.jsp?init=true&env=doc&smName=allSearchMask&idx=39&viewtype=meta&listAbstract=false&did=WKBE-JURA-DOC-10841@NL
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23. De feitenrechter mag dus zijn overtuiging vormen op basis van alle bewijsmiddelen die wel 

voldoen aan de voornoemde criteria, d.w.z. met eerbiediging van de menselijke waardigheid en het 

recht van verdediging verkregen en regelmatig overgelegd. Hij mag zelfs feitelijke vermoedens 

betrekken in zijn besluitvorming. Hij apprecieert op onafhankelijke wijze alle bewijsmiddelen en 

bepaalt, tenzij de wet aan een bepaald bewijsmiddel uitdrukkelijk een bepaalde bewijswaarde 

toekent, op onaantastbare wijze de bewijswaarde van alle middelen
21

. Hierbij dient ook nog te 

worden opgemerkt dat de rechter niet gebonden is door datgene wat de partijen hem als bewijs 

aanreiken. 

Dit houdt dus onder meer in dat de rechter ervoor kan kiezen om aan een bepaalde getuigenis meer 

waarde te hechten dan aan een proces-verbaal. Hij apprecieert steeds vrij de bewijswaarde. 

De vrije beoordelingsmacht van de rechter wil ook zeggen dat de beoordeling van de rechter ook 

onaantastbaar is wat betreft de keuze tussen de verschillende, hem aangereikte, bewijsmiddelen
22

. 

Hij kan er dus voor opteren om aan bepaalde verklaringen van een getuige wel geloof te hechten en 

aan de andere verklaringen van dezelfde getuige weinig tot geen geloof te hechten
23

. Zonder 

conclusies dienaangaande is hij zelfs niet verplicht om uit te leggen waarom hij aan bepaalde 

bewijsmiddelen meer waarde hecht dan aan andere
24

. 

Belangrijk om op te merken is het feit dat de beoordeling van de bewijswaarde een feitelijke 

appreciatie is en dus ontsnapt aan een controle door het Hof van Cassatie
25

. 

 

24. Ook het hierboven reeds besproken initiatiefrecht van de rechter staat in teken van de innerlijke 

overtuiging van de rechter. Zoals reeds gesteld, moet de rechter dus in zijn verplichting om de 

waarheid te vinden nuttige aanvullende gegevens inwinnen als de hem aangereikte middelen niet 

volstaan om tot een verantwoorde beslissing te komen. Hierbij beoordeelt hij vrij of een bijkomende 

onderzoeksmaatregel noodzakelijk is om zijn overtuiging te vormen. 

Het komt ook voor dat de vraag tot bijkomende onderzoeksmaatregelen uitgaat van een van de 

partijen in het proces. Ook in dit geval beoordeelt de rechter op onaantastbare wijze of de gevraagde 

maatregelen noodzakelijk zijn om zijn innerlijke overtuiging te vormen. Hij schendt het recht van 

verdediging niet omdat hij weigert op de vragen in te gaan omdat hij van mening is dat ze niet 

noodzakelijk zijn om zijn overtuiging te vormen
26

. 

 

                                                 
21
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22

DECLERCQ, R., Bewijs, p.807 
23

DECLERCQ, R., Bewijs, p.807 en Cass. 11 december 1984, Arr. Cass., 1984-85, nr. 224 
24

Cass. 29 februari 1984, Arr. Cass., 1983-84, nr. 367 
25

DECLERCQ, R., Bewijs, p.808 en Cass 13 april 1999, Arr. Cass., 1999, nr. 204 
26

HOLSTERS, D., "bewijsvoering in strafzaken", p.18-19 
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25. Dit alles wil niet zeggen dat de rechter op willekeurige wijze met het bewijsmateriaal mag 

omspringen: hij beoordeelt vrij de bewijswaarde van de hem aangereikte middelen, maar hij mag de 

bewijskracht (zie supra) van de akten waarin ze zijn opgenomen niet miskennen
27

. 

Bovendien moet hij tegenstrijdige uitspraken vermijden bij zijn beslissingen over het 

bewijsmateriaal. Een tegenstrijdige motivering is immers in strijd met de algemene 

motiveringsverplichting van art. 149 G.W.
28

 

 

1.3.4 Uitzonderingen op het principe van de bewijsvrijheid 

 

26. Zoals al vermeld is een van de voorwaarden van een vrije beoordeling door de rechter van de 

bewijswaarde, dat ze niet door de wet uitdrukkelijk wordt opgelegd. Er zijn dus ook enkele gevallen 

waarin de rechter niet vrij is om de bewijswaarde van een middel te appreciëren. In dergelijke 

gevallen zal hij zich moeten houden aan wat de wet voorschrijft. Dit is dus nog een overblijfsel van 

het stelsel van de formele bewijswaarde (zie supra). 

 

27. Een eerste geval vinden we in art. 16 VTSv. dat stelt dat de strafrechter zich dient te houden aan 

de regels van het burgerlijk recht, wanneer het misdrijf verband houdt met de uitvoering van een 

overeenkomst waarvan het bestaan wordt ontkend of de uitlegging betwist, wat betreft zijn 

beslissing over het bestaan van de overeenkomst of de uitlegging ervan
29

. 

Deze regel wordt bijvoorbeeld toegepast in geval van misbruik van vertrouwen om de 

overeenkomst te bewijzen krachtens welke de beklaagde het precair bezit kreeg van de voorwerpen. 

Als deze overeenkomst dus betwist wordt, moet de rechter het bestaan ervan vaststellen met 

inachtneming van de artikelen 1341 en volgende van het Burgerlijk Wetboek
30

. 

 

28. Ten tweede is er het geval van de staat van wettelijke herhaling. Dit moet bewezen worden door 

een uittreksel van het vonnis of arrest waarop de herhaling stoelt, dat zich in het dossier bevindt
31

. 

Ook hier wordt de beoordelingsvrijheid van de rechter beknot aangezien hij enkel het uittreksel mag 

gebruiken in zijn beoordeling of er sprake is van een wettelijke herhaling. 

 

 

                                                 
27
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28

VAN DEN WYNGAERT, C., Strafrecht, p.1128 
29

HOLSTERS, D., "bewijsmiddelen", p.18 
30

DECLERCQ, R., Bewijs, p.827-828 
31
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29. Ten derde wordt ook aan bepaalde processen verbaal een bijzondere bewijswaarde toegekend. 

Men onderscheidt de processen verbaal tot bewijs van het tegendeel en tot inschrijving van 

valsheid. 

De vaststellingen, vervat in een  proces verbaal tot inschrijving van valsheid werpen zich voor de 

rechter op als een juridische waarheid zolang ze niet worden betwist via de procedure van 

betichting van valsheid, vervat in art. 448 e.v. Sv en art. 895 Ger.W.
32

. Het is echter zo dat 

dergelijke  processen-verbaal zeer uitzonderlijk zijn in het Belgische recht
33

.   

De vaststellingen opgenomen in een proces verbaal tot het bewijs van het tegendeel, moeten door de 

rechter als waarheid worden aangenomen, zolang de belanghebbende partij de onjuistheid ervan 

niet kan aantonen. Dit tegenbewijs kan worden geleverd met alle middelen van recht
34

. Hierdoor 

wordt dus de bewijslast, die in principe op het openbaar ministerie rust, omgekeerd. Voorbeelden uit 

deze categorie zijn de processen verbaal waarin inbreuken op de Wegverkeerswet worden 

vastgesteld en de processen verbaal inzake douane en accijnzen
35

. 

 

30. Ten slotte moet hier ook nog de bewijskracht van anonieme getuigenissen worden aangehaald. 

Omdat dergelijke getuigenissen een beperking uitmaken van het recht van de verdachte op een 

confrontatie met getuigen ten laste
36

 moet volgens het E.H.R.M. voorzien worden in procedures die 

de beperking van de rechten van verdediging compenseren en moeten aan het gebruik van deze 

verklaringen als bewijs strenge eisen worden gesteld
37

. 

Op de oplossingen die de wetgever bedacht, wordt verderop in dit bestek ingegaan; wat hier al moet 

worden opgemerkt is de weerslag ervan op het vrije bewijsstelsel. 

Thans kunnen volledig anonieme getuigenissen slechts worden gebruikt als bewijsmateriaal voor 

misdrijven omschreven in art. 90Ter Sv. of misdrijven gepleegd in het kader van een criminele 

organisatie
38

. 
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1.4 Zuivering der nietigheden 

 

31. Soms gebeurt het dat processtukken behept zijn met een onregelmatigheid. Tot eind 1998 was 

het dan de taak van de feitenrechter om te beslissen over een mogelijke bewijsuitsluiting. Sinds de 

Wet van 12 maart 1998 is het echter de bevoegdheid van de onderzoeksgerechten. Deze hebben dus 

nu de bevoegdheid om het strafdossier te zuiveren van onregelmatigheden, verzuimen of 

nietigheden die betrekking hebben op onderzoekshandelingen en op de bewijsverkrijging zonder 

zich evenwel te mogen uitspreken over de bewijsappreciatie
39

. Nietig verklaarde stukken worden uit 

het dossier verwijderd en neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg, na het 

verstrijken van de termijn voor cassatieberoep
40

. 

De zuivering der nietigheden blijft wel facultatief, in tegenstelling tot het Franse systeem waar de 

zuivering verplicht geschiedt alvorens de zaak naar de vonnisrechter te verwijzen
41

. 
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40

Art. 235bis §6 Sv. 
41

VAN DEN WYNGAERT, C., Strafrecht, p.1134 
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Hoofdstuk 2: Introductie van de getuige in het strafproces 

 

2.1 Algemeen 

 

32. Het getuigenbewijs is naar voorkomen het voornaamste bewijs in strafzaken alhoewel het 

weinig waarborgen biedt. Men kan immers zaken als kwade trouw, vergissingen te goeder trouw, 

foutieve waarnemingen enz. nooit uitsluiten
42

. Getuigen worden algemeen omschreven als personen 

die nuttige inlichtingen kunnen verschaffen hetzij over het misdrijf of de omstandigheden ervan, 

hetzij over de persoonlijkheid van de verdachte
43

. 

 

2.2 Verhoor van getuigen 

 

2.2.1 Tijdens het opsporingsonderzoek 

 

33. Het politieverhoor is veruit de meest gebruikte techniek bij de politiële recherche maar is in 

België niet echt duidelijk wegens het ontbreken van uitgewerkte regelgeving dienaangaande
44

. In 

wetteksten, rechtspraak en rechtsleer worden de termen verhoor, horen, verklaren, ondervragen, 

enz. voortdurend door elkaar gebruikt. De art.28quinquies en 27bis Sv. bevatten weliswaar 

procedureregels maar deze zijn niet op straffe van nietigheid voorgeschreven en het is niet altijd 

duidelijk voor welk type van ondervraging ze gelden. Meestal zal men dus moeten terugvallen op 

algemene rechtsbeginselen en jurisprudentiële richtlijnen
45

. 

 

A. Bevoegdheidsregeling 

 

34. In geval van heterdaad stelt art.32 Sv. dat de procureur des Konings zich ter plaatse begeeft om 

de verklaringen af te nemen van de personen die aanwezig zijn geweest of die inlichtingen kunnen 

geven. De bevoegdheid om verhoren te verrichten buiten heterdaad vindt haar grondslag in de 

algemene opsporingsbevoegdheid van de gerechtelijke politie, afgeleid uit art.8 Sv.
46

 

Deze algemene opsporingsbevoegdheid houdt in dat de gerechtelijke politie alle handelingen mag 

                                                 
42

HOLSTERS, D., “bewijsmiddelen”,  p.10 
43

DECLERQC, R. Bewijs, p.866 en GEVAERT, P., Het gerechtelijk onderzoek: een handleiding, Gent, Story Publishers, 

2006, p.178 (hierna verkort GEVAERT, P., gerechtelijk onderzoek) 
44

 BOCKSTAELE, M., "Verhoren" ,In X., Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, p.2 (hierna verkort BOCKSTAELE, M., “verhoren”) 
45
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46
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verrichten om de waarheid aan het licht te brengen zolang het daarvoor geen dwang gebruikt en de 

wet respecteert. Verder bepaalt art.40 Sv. dat de politieambtenaren een proces-verbaal opstellen van 

de afgelegde verklaringen en de verkregen inlichtingen
47

.   

Bloed- of aanverwantschap van de optredende politieambtenaar met de verdachte, het slachtoffer of 

de getuigen is, bij gebrek aan enige wetsbepaling daaromtrent, geen oorzaak van nietigheid van het 

proces-verbaal. Maar omdat dit later problemen kan opleveren
48

 is het aangeraden voor een 

politieambtenaar om zich in dergelijk geval te laten vervangen
49

. Belangrijk om te weten is dat het 

geen rol speelt wie ondervraagd wordt. Ook iemand die verwant is met de eventuele dader kan dus 

gehoord worden
50

. Al staat het ter terechtzitting de rechter natuurlijk vrij om bepaalde 

getuigenverklaringen buiten beschouwing te laten omdat zij afkomstig zijn van personen die een 

bepaalde band hebben met de beklaagde en daarom als subjectief kunnen worden beschouwd
51

 

 

B. Bewijswaarde 

 

35. Zoals bij alle taken van de gerechtelijke politie is ook bij het verhoor de waarheidsvinding de 

ultieme doelstelling
52

. Er is in de wet nergens bepaald wanneer er tot een verhoor moet worden 

overgegaan en met uitzondering van art. 16 van de Wet betreffende de voorlopige hechtenis is er 

zelfs geen verplichting om over te gaan tot het verhoor van een getuige. Maar zelfs al is het verhoor 

van een getuige niet verplicht, toch blijft het een van de essentiële pijlers van het onderzoek. Bij 

verzuim van het verhoor kan de beklaagde voor het vonnisgerecht aantonen dat zijn rechten van 

verdediging hierdoor geschonden zijn
53

. 

Het verhoor door de politiediensten is geen getuigenis en wordt niet onder eed afgelegd. Ze heeft 

voor de rechter slechts de bewijswaarde van inlichtingen, zelfs als het werd opgenomen in een 

proces-verbaal of in een akte tot bewijs van het tegendeel of tot inschrijving wegens valsheid
54

. Als 

principe blijft immers gelden dat het de rechter is die soeverein de bewijswaarde beoordeelt van de 

getuigenissen. 
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C. Minimumgaranties 

 

36. De wet schrijft in art.47bis Sv. een aantal minimumregels voor waaraan zo'n verhoor moet 

voldoen. Het maakt hierbij niet uit wie er ondervraagd wordt: ze gelden dus zowel voor getuigen, 

slachtoffers al verdachten. 

 

37. Bij het opstellen van art.47bis Sv. had de wetgever de situatie voor ogen waarbij de 

ondervraagde persoon onmiddellijk de door de politieambtenaar gestelde vragen beantwoordt en 

waarbij deze ambtenaar de antwoorden onderbrengt in een proces-verbaal. Een dergelijk verhoor 

impliceert dus dat de politieambtenaar doelgericht onderzoek verricht en dat de verhoorde persoon 

verzocht wordt om persoonlijk in te staan voor zijn verklaringen
55

. 

Dit wil dus zeggen dat een buurtonderzoek niet zomaar gelijk te stellen valt met een verhoor in de 

zin van art.47bis Sv. Zijn op dergelijke situaties dan ook de minimumregels van toepassing? 

VERSTRAETEN meent van wel. De bedoeling van de wetgever met de minimumregels was 

volgens hem om de waarborgen van de verhoorde persoon te versterken en betwistingen omtrent het 

correcte karakter van het verhoor te vermijden. 

Met het oog op een loyale bewijsgaring is het volgens VERSTRAETEN dus aangewezen om de 

minimumregels te volgen van zodra het gesprek rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op 

de feiten of personen waarop het onderzoek slaat
56

. 

Hieronder zal ik dus kort de minimumregels ex art.47bis Sv. bespreken. 

 

38. Ieder verhoor dient aan te vangen met een drieledige mededeling aan de ondervraagde persoon. 

Ten eerste moet de ondervraagde persoon worden ingelicht dat alles wat hem wordt gevraagd en 

wat hij daarop antwoordt worden genoteerd in de gebruikte bewoordingen.  

De verhoorde persoon kan er wel voor kiezen om het proces-verbaal te laten opstellen in een meer 

beknopte vorm
57

.  

Een proces-verbaal opgesteld in de exacte bewoordingen laat echter wel toe om achteraf de 

ondervraging precies te reconstrueren.  

Zo kan de rechter nagaan of er sprake is geweest van suggestieve of misleidende vraagstelling.  

Ten tweede wordt de verhoorde persoon ingelicht over zijn recht om te vragen dat bepaalde 

onderzoeksdaden worden verricht.  

                                                 
55

VERSTRAETEN, R., strafvordering, p.232-233 
56

VERSTRAETEN, R., strafvordering, p.233 
57

VERSTRAETEN, R., strafvordering, p.233 
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Er bestaat voor het openbaar ministerie of de politie wel geen enkele verplichting om in te gaan op 

zo'n vraag
58

. 

Tenslotte wordt de verhoorde meegedeeld dat zijn verklaringen als bewijs kunnen worden 

gebruikt
59

. 

 

39. Art.47bis tweede lid Sv. laat toe dat iedereen die wordt ondervraagd, gebruik mag maken van de 

documenten die hij in zijn bezit heeft, zonder dat hierdoor het verhoor wordt uitgesteld. Tijdens de 

ondervraging of erna heeft de verhoorde het recht om te vragen dat de documenten die hij heeft 

gebruikt, bij het proces-verbaal worden gevoegd of ter griffie worden neergelegd. Deze regel 

impliceert ook dat als de verhoorde persoon op het moment van de ondervraging de door hem 

gewenste documenten niet bij de hand heeft, kan vragen dat achteraf zijn verklaringen kunnen 

worden aangevuld na raadpleging van deze documenten. De wet schrijft echter t.a.v. dit recht geen 

mededelingsplicht in hoofde van de politiediensten voor
60

. 

 

40. Het proces-verbaal moet ook enkele verplichte vermeldingen bevatten. Dit laat toe om eventuele 

discussies omtrent de bewijswaarde van de inhoud van een proces-verbaal zo nodig te koppelen aan 

de omstandigheden waarin het verhoor werd afgenomen
61

. 

Zo moet het tijdstip waarop het verhoor werd aangevat, eventueel onderbroken en beëindigd 

worden vermeld. Ook de identiteit van de personen die, zelfs in een gedeelte ervan, in het verhoor 

tussenkomen, zoals bv. een deskundige, moet nauwkeurig worden vermeld. 

 

41. Tenslotte moeten ook bijzondere omstandigheden en alles wat een bijzonder licht kan werpen 

op de verklaringen worden vermeld
62

. 

 

42. Aan het einde van het verhoor biedt men de ondervraagde persoon het proces-verbaal aan of 

leest men het hem voor ter nazicht. Er wordt hem vervolgens gevraagd of hij zijn verklaring wil 

verbeteren of iets eraan wil toevoegen. Hierdoor wordt vermeden dat er achteraf betwistingen 

ontstaan over de nauwkeurigheid of volledigheid van de opgenomen verklaringen
63

. 
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59

VERSTRAETEN, R., strafvordering, p.233 
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43. In beginsel is de taal van het verhoor de taal van de procedure. Als de ondervraagde persoon 

zich echter in een andere taal wenst uit te drukken, bestaan er drie mogelijkheden
64

. 

Men kan een beroep doen op een tolk. Deze vertaald dan de afgelegde verklaringen naar de taal van 

de rechtspleging. Achteraf wordt dan diens identiteit, op straffe van nietigheid, vermeld in het 

proces-verbaal. Een andere mogelijkheid is de verklaringen van de ondervraagde te noteren in zijn 

taal. De derde en laatste mogelijkheid is om aan de ondervraagde persoon te vragen om zelf zijn 

verklaring te noteren
65

. Dit alles houdt dus in dat een vrije vertaling van de afgelegde verklaringen 

geen optie is. 

 

44. Bij een getuigenverhoor in het kader van een opsporingsonderzoek wordt er geen eed afgelegd 

door de ondervraagde persoon. Noch is hij verplicht om achteraf zijn verklaring te ondertekenen
66

. 

Algemeen kan er gesteld worden dat dwang niet toegelaten is. De getuige mag ervoor kiezen om 

niet te antwoorden op de hem gestelde vragen, hij is zelfs vrij om helemaal niets te zeggen. Er mag 

geen druk worden uitgeoefend op de getuige om een bepaalde verklaring af te leggen en de 

politiediensten mogen zeker geen middelen aanwenden die de waardigheid van de mens of het recht 

van verdediging aantasten
67

. 

 

45. De persoon die ondervraagd is geweest, put uit art.28quinquies §2 het recht om meegedeeld te 

worden dat hij kosteloos een kopie van het proces-verbaal van zijn verhoor kan bekomen. Dit 

betekent dus ook dat er geen automatische overhandiging is. Ter bescherming van dit recht is er een 

formaliteit ingebouwd, nl. dat het proces-verbaal van het verhoor dient te vermelden dat de 

mededeling heeft plaatsgevonden en wat het antwoord hierop was
68

. 

Het doel van deze bepaling is om zowel de waarborgen van de verhoorde persoon te versterken 

alsook om de kwaliteit van de rechtspleging te versterken. Het is immers zo dat door een kopie te 

verkrijgen, de ondervraagde personen beter de inhoud van de afgelegde verklaringen kunnen 

nagaan en kunnen wijzen op eventuele onnauwkeurigheden of onvolledigheden. Aan de andere kant 

moeten ook de opstellers van het proces-verbaal meer aandacht besteden aan de opstelling ervan nu 

de ondervraagde het na het verhoor kan nakijken
69

. 
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46. De kopie wordt ofwel onmiddellijk overhandigd ofwel binnen de maand verstuurd. Soms 

kunnen immers technische of organisatorische redenen een onmiddellijke overhandiging in de weg 

staan
70

. 

 

47. De procureur des Konings kan ook, in geval van ernstige en uitzonderlijke omstandigheden, op 

basis van art.28quinquies §2 derde lid, in een met redenen omklede beslissing, beslissen om het 

tijdstip van de overhandiging uit te stellen voor een, eenmaal hernieuwbare, termijn van drie 

maanden. Een dergelijke beslissing is niet vatbaar voor enig rechtsmiddel
71

. 

 

48. De overschrijding van de termijnen, voorzien in art.28quinquies §2 leidt an sich niet tot de 

nietigheid van de rechtspleging. Wel kan er in zo'n geval sprake zijn van een schending van het 

recht van verdediging
72

. 

 

49. Belangrijk om nog op te merken is dat de getuige, die verhoord wordt in het raam van een 

opsporingsonderzoek, ondervraagd wordt buiten de aanwezigheid van zijn raadsman. Het is wel zo 

dat minderjarige slachtoffers van bepaalde (pedo)sexuele misdrijven het recht hebben om zich 

tijdens elk verhoor te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Als de procureur des Konings 

echter van mening is dat dit nefast is voor de waarheidsvinding of niet in het belang is van de 

minderjarige kan hij de bijstand weigeren bij een met redenen omklede beslissing. 
73

 Deze 

bevoegdheid put hij uit art.91bis Sv. 

 

D. Rechten van de verhoorde 

 

50. Ten eerste mag er op geen enkele grond, bv. geslacht, huidskleur, nationaliteit, politieke of 

religieuze overtuiging, gediscrimineerd worden. Dit principe volgt uit art.14 E.V.R.M en art.10 

G.W. 

Vervolgens zal iedere daad van willekeur die inbreuk maakt op de door de Grondwet gewaarborgde 

vrijheden en rechten en die bevolen of uitgevoerd werd door een drager of agent van het openbaar 

gezag of de openbare macht op grond van art.151 Sw. gestraft worden met een gevangenisstraf van 

15 dagen tot 1 jaar
74

.   
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Niemand is verplicht om in te gaan op een uitnodiging van de politie om verhoord te worden. Een 

dergelijke uitnodiging heeft immers geen juridische waarde. Een getuige kan natuurlijk ook worden 

gedagvaard. Wordt hier geen gevolg aan gegeven dan kan er een bevel tot medebrenging worden 

uitgevaardigd waardoor de getuige onder dwang voor de onderzoeksrechter wordt geleid die de 

getuige dan binnen de 24 uur moet ondervragen
75

. 

 

2.2.2 Tijdens het gerechtelijk onderzoek 

 

51. Een getuigenverhoor kan ook plaatsvinden in het raam van een gerechtelijk onderzoek. Dit 

wordt uitvoerig behandeld door de art.71-86 en 510-517 Sv. Het verhoor kan door de 

onderzoeksrechter zelf worden afgenomen, maar deze kan ook beslissen om het over te dragen aan 

de politiediensten
76

. In voorkomend geval wordt er door de getuige wel geen eed (zie infra) 

afgelegd. 

De onderzoeksrechter beslist autonoom wie hij ondervraagt en wie niet. Hij kan iedereen verhoren 

waarvan hij denkt dat die hem nuttige inlichtingen kunnen geven over het misdrijf, de 

omstandigheden ervan of de persoon van de verdachte
77

. Het openbaar ministerie en de bij het 

onderzoek betrokken partijen kunnen weliswaar steeds verzoeken om bepaalde personen te 

ondervragen
78

, de onderzoeksrechter blijft vrij in zijn beslissingen en is niet verplicht om in te gaan 

op de verzoeken
79

. 

Opgemerkt dient te worden dat het getuigenverhoor tijdens het gerechtelijk onderzoek geheim is. 

Dit wil dus zeggen dat de verdachte, noch zijn advocaat het recht heeft om erbij aanwezig te zijn
80

. 

Het is echter zo dat dit niet is voorgeschreven op straffe van nietigheid. De getuige kan dus worden 

geconfronteerd met de verdachte
81
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A. Oproeping van getuigen 

 

52. Niets belet een getuige om zichzelf vrijwillig aan te bieden maar meestal wordt de getuige 

opgeroepen d.m.v. een eenvoudige uitnodiging. Hij kan echter ook worden gedagvaard. Wanneer dit 

gebeurt, is de getuige verplicht om te verschijnen. Doet hij dit niet en heeft hij geen wettige reden 

hiervoor dan kan hij door de onderzoeksrechter veroordeeld worden tot een geldboete van 

maximum 100 euro. Tegen de beslissing van de onderzoeksrechter tot betaling van een geldboete 

staat geen rechtsmiddel open
82

. 

De volgende stap die de onderzoeksrechter kan nemen is het uitvaardigen van een bevel tot 

medebrenging tegen de getuige die weigert te verschijnen. 

Zo wordt de getuige onder dwang voor hem geleid. In dit geval moet de onderzoeksrechter wel 

overgaan tot een ondervraging binnen de 24u na de betekening van het bevel tot medebrenging
83

. 

Als de getuige zich in de onmogelijkheid bevindt om te voldoen aan de dagvaarding, kan de 

onderzoeksrechter zich ter plekke begeven om het verhoor af te nemen. Vroeger kon dit enkel als de 

getuige zich in zijn arrondissement bevond maar sinds de Wet van 12 maart 1998 kan de 

onderzoeksrechter ook buiten zijn arrondissement overgaan tot een verhoor
84

. Hij moet dan wel de 

procureur des Konings van het desbetreffende arrondissement op de hoogte stellen
85

. 

 

B. Verloop van het verhoor 

 

53. De vormvereisten voor het getuigenverhoor bevinden zich in de art.73-78 Sv. Ze zijn echter niet 

op straffe van nietigheid voorgeschreven zodat er makkelijk van kan worden afgeweken
86

. 

Het verhoor wordt geleid door de onderzoeksrechter. De vragen en antwoorden worden door de 

griffier opgenomen in een proces-verbaal. Na afloop van het verhoor wordt dit proces-verbaal 

voorgelezen en ondertekend door de onderzoeksrechter en de griffier, alsook de getuige. Deze 

laatste heeft wel het recht om ondertekening te weigeren
87

. 

 

54. De minimumregels vervat in art.47bis Sv. (zie supra) zijn ook van toepassing op 

ondervragingen in het raam van een gerechtelijk onderzoek. 
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C. Eedaflegging 

 

55. Over de eedaflegging en alle daarmee samenhangende zaken zal ik verderop in dit bestek dieper 

ingaan. Hier zal ik kort enkele belangrijke zaken schetsen. 

 

56. In principe worden getuigen door de onderzoeksrechter altijd onder ede verhoord. Dit houdt dus 

in dat zij, in tegenstelling tot de verdachte, verplicht zijn om de waarheid te spreken op straffe van 

vervolgd te worden wegens meineed. Om getuigen aan te moedigen om op eventuele valse 

verklaringen terug te komen, wordt in de praktijk echter vaak geen eed afgelegd in strijd met de 

art.75 en 77 Sv
88

. Dit kan aangezien de voornoemde bepalingen niet zijn voorgeschreven op straffe 

van nietigheid. Deze evolutie hangt ook nauw samen met de praktijk om meineed niet meer te 

vervolgen. Vandewyngaert vindt al deze evoluties vrij ongunstig aangezien een valse getuigenis het 

onderzoek immers op een geheel verkeerd spoor kan zetten wat dan weer nadelige gevolgen kan 

hebben voor de verdachte
89

. Het lijkt mij ook niet echt aangeraden om lichtzinnig om te springen 

met de eed en het misdrijf van meineed. Het is goed dat er van de getuigen uit enige 

terughoudendheid zou zijn om valse verklaringen af te leggen voor een onderzoeksrechter. Zij die 

het toch riskeren, moeten dan ook gepast gesanctioneerd kunnen worden. Ik snap de behoefte wel 

om enige soepelheid in te lassen zodat getuigen die toch al een valse verklaring hebben afgelegd 

geen reden hebben om er niet voor uit te komen. Maar men moet toch goed opletten dat men het 

kind niet met het badwater weggooit. 

Dit in acht nemend kan de onderzoeksrechter er dus ook voor kiezen om de getuige niet onder eed 

te verhoren. In zo'n geval verhoort hij de getuige bij wijze van eenvoudige inlichting en 

verklaring
90

. 

Wie toch wordt verzocht om de eed af te leggen en weigert, wordt gelijkgesteld met diegene die 

weigert om te verschijnen en kan dus de sanctie oplopen uit art.80 Sv.
91

 

 

57. Niet iedereen mag onder eed worden verhoord. De wet schrijft immers in art.79 Sv. voor dat 

bepaalde personen nooit een getuigenis mogen afleggen onder eed. Ten eerste zijn dit de 

minderjarigen beneden de 15 jaar. Vervolgens geldt deze regel ook voor de personen die uit het 

recht om te getuigen zijn ontzet. Deze twee categorieën mogen dus geen getuigenis afleggen onder 

eed en dit op straffe van nietigheid.  
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De onderzoeksrechter kan deze personen wel ondervragen ten titel van inlichting
92

. 

Ten slotte kan ook het slachtoffer niet onder eed worden verhoord vanaf het moment dat het zich 

burgerlijke partij heeft gesteld. Hier moet wel worden opgemerkt dat een miskenning van deze regel 

niet wordt gesanctioneerd met de nietigheid, tenzij het openbaar ministerie of de verdachte een 

bezwaar laten blijken
93

. 

Het is ook van belang om even stil te staan bij de regel vervat in de art.156 en 322 Sv. die stellen dat 

bepaalde bloed- en aanverwanten niet mogen worden verhoord. Door de rechtspraak is gesteld dat 

deze regel niet van toepassing is in de onderzoeksfase
94

. Hier kan de onderzoeksrechter dus wel 

bepaalde bloed- en aanverwanten verhoren. 

 

D. Spreekplicht 

 

58. In tegenstelling tot de verdachte heeft de getuige geen zwijgrecht. Als een getuige verschijnt en 

de eed aflegt maar weigert te antwoorden op de vragen gesteld door de onderzoeksrechter, wordt hij 

gelijkgesteld met de degene die heeft geweigerd te verschijnen
95

.  De getuige heeft dus een 

spreekplicht. Nochtans bestaan hierop uitzonderingen. Zowel personen die gehouden zijn door het 

beroepsgeheim als zij, die door een verklaring af te leggen zichzelf zouden incrimineren, zijn niet 

gehouden aan deze spreekplicht. 

 

59. De getuige, die gehouden is aan het beroepsgeheim op grond van art.458 Sw. of een bijzondere 

wet, moet wel nog steeds verschijnen voor de onderzoeksrechter en de eed afleggen. Pas daarna kan 

hij verklaren dat hij niet kan spreken. Legt hij wel een verklaring af dan is hij op grond van art.458 

Sw. niet strafbaar. Hij heeft dus geen zwijgplicht, maar wel een zwijgrecht
96

. Hij beslist dus 

autonoom of hij een verklaring aflegt of niet. Thans wordt aangenomen dat het beroepsgeheim niet 

absoluut is en dat de rechter op grond van de gegevens van de zaak kan uitmaken of de verzwegen 

zaken wel degelijk onder het beroepsgeheim vallen. M.a.w., wordt het beroepsgeheim niet 

afgewend van de maatschappelijke noodzaak waarin het zijn verantwoording vindt
97

. 
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60. De getuige is niet alleen, in beginsel, verplicht om te spreken; hij moet ook de waarheid zeggen. 

Op de problematiek van een valse verklaring wordt verderop dieper ingegaan. 

 

2.2.3 Tijdens de terechtzitting 

 

A. Oproeping van de getuigen 

 

61. Zowel de beklaagde als het openbaar ministerie en de burgerlijke partij kunnen het initiatief 

nemen tot het horen van getuigen. De getuige wordt dan uitgenodigd om te verschijnen via een 

eenvoudige verwittiging of oproeping. De mogelijkheid bestaat ook om hem te dagvaarden. De 

getuige is alleen verplicht om te verschijnen als hij werd gedagvaard. Als hij dan niet verschijnt, 

zonder geldige reden, kan hij worden veroordeeld tot een geldboete op grond van art.80 Sv. 

Zoals al gesteld zijn de regels van het Gerechtelijk wetboek niet van toepassing in deze materie wat 

dus inhoudt dat de partij die getuigen oproept niet verplicht is om de lijst hiervan te betekenen aan 

de andere partijen
98

. 

 

B. Verhoor 

 

62. Het is de rechter die op onaantastbare wijze de noodzaak van een getuigenis beoordeelt (zie 

supra). Het feit dat de getuige door een van de partijen werd gedagvaard, verandert hier niks aan. 

De rechter dient wel het recht van verdediging, zoals vastgelegd in art.6 E.V.R.M., in acht te 

houden. Men kan dus altijd nagaan of uit de weigering van de rechter om een bepaalde getuige te 

horen geen schending van het recht van verdediging kan worden afgeleid
99

. 

Het getuigenverhoor zelf wordt geleid door de voorzitter van de rechtbank of van het hof. De 

verschillende partijen kunnen wel hun vragen overmaken. Maar ook hier geldt de vrijheid van de 

rechter. Hij beoordeelt dus ook op onaantastbare wijze de noodzaak van elke vraag afzonderlijk
100

. 

63. De beklaagde heeft wel het recht om het verhoor van de getuigen à décharge te doen 

plaatsvinden in dezelfde omstandigheden als het verhoor van de getuigen à charge
101

. 
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64. Getuigen die worden verhoord moeten, op straffe van nietigheid, de eed afleggen. Deze 

verplichting vervalt enkel in de bij wet omschreven gevallen (zie infra). Indien de getuige op 

achtereenvolgende zittingen wordt verhoord, volstaat het dat hij op de eerste zitting de eed heeft 

afgelegd
102

. Als de getuige weigert om de eed af te leggen, kan hij worden gelijkgesteld met de 

getuige die weigert te verschijnen en de daaraan gekoppelde geldboete oplopen. 

In welbepaalde gevallen mag de getuige geen eed afleggen. De rechter kan de getuige wel nog 

steeds ondervragen om inlichtingen te geven. Men spreekt dan van het afleggen van verklaringen
103

. 

 

65. Dit is ten eerste het geval bij kinderen. Op grond van art.79 Sv. mogen kinderen jonger dan 15 

jaar immers gehoord worden bij wijze van eenvoudige verklaring en zonder eedaflegging. Het 

verbod tot eedaflegging geldt op straffe van nietigheid
104

. Elke minderjarige die het slachtoffer is 

geworden van de feiten omschreven in art.91bis Sv. heeft het recht om zicht tijdens elk verhoor te 

laten bijstaan door een meerderjarige persoon naar zijn keuze. Het openbaar ministerie kan wel ten 

aanzien van de gekozen persoon bij een met redenen omklede beslissing anders oordelen in het 

belang van de minderjarige of om de waarheid aan het licht te brengen
105

. 

 

66. Ook de bloedverwanten van de beklaagde in opgaande of nederdalende lijn, zijn broers of 

zussen of aanverwanten in dezelfde graad, de echtgenoot of echtgenote, zelfs nadat de 

echtscheiding is uitgesproken, mogen niet worden opgeroepen of toegelaten om te getuigen
106

. Als 

zij toch worden gehoord brengt dit geen nietigheid mee als noch het openbaar miniserie, noch de 

beklaagde of de burgerlijke partij zich ertegen hebben verzet
107

. Als zij dus toch worden gehoord, 

moeten ze in beginsel de eed afleggen. Als er sprake is van voormeld verzet mogen ze niet worden 

gehoord, zelfs niet ten titel van inlichting. Hier is er dus als het ware sprake van wraking van de 

getuigen. Opgemerkt dient te worden dat de rechter steeds zijn beoordelingsmacht behoudt, d.w.z. 

hij kan ook hier oordelen over het noodzakelijk karakter van de getuigenis
108

. 

Neven en nichten vallen niet onder het toepassingsgebied van art.156 Sv. 
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67. Vervolgens kunnen ook personen die vervallen zijn van het recht om in rechte te getuigen niet 

onder eed worden verhoord. Niets verzet zich echter tegen het afleggen van eenvoudige 

verklaringen buiten eed
109

. 

Het slachtoffer kan, eens het is aangesteld als burgerlijke partij niet meer worden verhoord onder 

eed. Hij kan enkel nog verklaringen afleggen bij wijze van inlichting. Het is immers onmogelijk om 

getuige te zijn in eigen zaak. Ook hier geldt echter dat de nietigheid toch niet wordt uitgesproken als 

noch het openbaar ministerie, noch de beklaagde zich ertegen verzetten
110

. 

68. De beklaagde kan nooit ondervraag worden als getuige, zelfs niet op eigen verzoek. Een 

dergelijk verhoor zou immers een eedaflegging vereisen en dat druist in tegen het zwijgrecht van de 

beklaagde. Mocht de beklaagde ongevraagd en op eigen initiatief toch zweren de waarheid te 

zeggen, dan zou deze eed als van geen waarde worden beschouwd en zal de rechter hiermee geen 

rekening moeten houden
111

. 

 

69. Een medebeklaagde mag ook niet verhoord worden onder eed wanneer het betrekking heeft op 

een andere medebeklaagde. Dit is dus eigenlijk de tegenhanger van het vorige. Als de burgerlijke 

partij niet onder eed kan worden verhoord, is het maar niet meer dan logisch dat ook de 

medebeklaagde niet onder eed mag worden verhoord. Het principe geen getuige in eigen zaak geldt 

immers ook hier. Het begrip medebeklaagde mag wel niet ruim geïnterpreteerd worden. Het verbod 

om te getuigen onder eed slaat enkel op personen die aanwezig zijn en betrokken zijn in hetzelfde 

debat
112

. 

Iemand die in het onderzoek als verdachte werd betrokken maar werd verwezen naar de 

jeugdrechtbank mag wel nog getuigen in de zaak van de andere dader, die verwezen werd naar de 

gewone rechtsmachten
113

. Er is ook geen enkel beletsel tegen het horen van een veroordeelde 

medebeklaagde in hoger beroep als die medebeklaagde zelf niet in beroep is gegaan
114

. 

 

70. De getuige wordt in beginsel gehoord in een taal naar zijn keuze
115

. Als de rechtbank de 

gekozen taal vaardig is, wordt de getuigenis opgeschreven zonder vertaling. Meestal wordt echter 

gebruik gemaakt van een tolk. De beklaagde kan altijd vragen dat hem een tolk ter beschikking 

wordt gesteld. 
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Ook op een verhoor ter terechtzitting geldt voor de getuige een spreekplicht (zie supra). Deze is op 

dezelfde manier geregeld als bij het verhoor in het kader van een gerechtelijk onderzoek. 

 

C. Rol van de rechter 

 

71. Het is reeds lang vaststaande rechtspraak, dat wanneer een van de partijen verzoekt om ter 

zitting een getuige te horen, de vonnisrechter niet verplicht is om op dit verzoek in te gaan. De 

rechter beoordeelt immers op onaantastbare wijze of het horen van de getuigenis nuttig is voor het 

vormen van zijn oordeel. 

Deze opportuniteitsbeoordeling vormt op zich geen schending van art.6.3 E.V.R.M. dat stelt dat 

iedereen die wegens een strafbaar feit vervolgd wordt, het recht heeft om getuigen à charge te 

ondervragen of te doen ondervragen en het oproepen en de ondervraging van de getuigen à 

décharge te doen geschieden op dezelfde voorwaarden als het geval is met de getuigen à charge
116

. 

Het E.H.R.M. aanvaardt immers dat de nationale rechter een zekere appreciatiemarge behoudt met 

betrekking tot de bewijsvoering. Het E.H.R.M. zal dus enkel een marginale toetsing uitvoeren om 

na te gaan of door deze weigering, het hele strafproces in acht genomen, het recht op een eerlijk 

proces niet werd geschonden. Dit is bijvoorbeeld het geval, indien de schriftelijke verklaring van 

een getuige doorslaggevend is geweest voor een veroordeling en de beklaagde niet in de 

mogelijkheid is geweest om deze getuige te ondervragen of te doen ondervragen
117

. 

HELSEN is de mening toegedaan dat de vrije beoordeling door de rechter aanleiding dreigt te 

geven tot arbitraire beslissingen. Hoe kan de rechter immers, voorafgaand aan het getuigenverhoor, 

weten of het nuttig zal zijn. Het is pas na het horen dat er kan vastgesteld worden of het nuttig is 

geweest
118

. De oplossing zou zijn om een striktere invulling te geven aan het nuttigheidscriterium. 

 

72. De basis hiervoor vindt men terug in de oude rechtspraak en rechtsleer. Hierin wordt gesteld dat 

het gevraagde verhoor enkel niet nuttig geacht kan worden, hetzij indien het feit of de 

omstandigheid die men via het gevraagde getuigenverhoor wil aantonen niet ter zake dienend is, 

hetzij indien de  rechter dat feit of die omstandigheid reeds voor bewezen acht
119

. Het grote nadeel 

aan deze zienswijze is echter dat het de deur opent voor vertragende manoeuvres. Telkens een partij 

immers een getuigenverhoor verzoekt, waarbij zij aantoont dat daardoor een ter zake dienend feit 
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bewezen kan worden, zou de rechtbank, ongeacht de geloofwaardigheid van het aan te tonen feit 

dienen in te gaan op dit verzoek
120

. 

 

73. Met het oog op een efficiënte rechtsbedeling zal men dus aan de rechter ook de bevoegdheid 

moeten verlenen om, op basis van andere elementen van het dossier, de geloofwaardigheid te 

beoordelen van het feit dat men via het getuigenverhoor tracht aan te tonen. Zo zal dus aan de 

persoon die om een getuigenverhoor verzoekt, een aanvoeringslast opgelegd worden om de 

geloofwaardigheid aan te tonen van het feit dat men wil bewijzen
121

. 

 

D. Ambtshalve getuigenverhoor 

 

74. De strafrechter vervult een actieve rol in het strafproces. De vraag is nu hoe deze actieve rol 

dient te worden ingevuld met betrekking tot het getuigenverhoor. Wat kan de rechter doen als hij 

meent dat het horen van een bepaalde getuige nuttig of zelfs noodzakelijk is voor het vormen van 

zijn mening? 

De rechter kan alleszins zijn mening uiten over het noodzakelijke karakter van een getuigenverhoor 

en hopen dat een van de partijen het nodige zal doen. Meestal zal het openbaar ministerie wel de 

nodige stappen ondernemen. Het dient evenwel te worden opgemerkt dat noch het openbaar 

ministerie, noch de beklaagde of de burgerlijke partij verplicht zijn om op dit verzoek in te gaan
122

. 

Gelet op de kosten van een dagvaarding is het dus best mogelijk dat geen van de partijen het 

initiatief neemt om de getuige op te roepen desondanks de uitgesproken wens van de rechter. Vooral 

wanneer de beklaagde verstek laat gaan lijkt het niet ondenkbaar dat niemand zich geroepen voelt 

om getuigen à décharge te dagvaarden. Het zou dus, met het oog op het recht van verdediging, geen 

slechte zaak zijn om aan de strafrechter de bevoegdheid te verlenen om ambtshalve een 

getuigenverhoor te bevelen. De vraag is nu of zo'n ambtshalve getuigenverhoor al niet impliciet 

begrepen is in de bevoegdheden van de strafrechter. Hij heeft immers de verplichting om een 

actieve rol te vervullen in het strafproces.  

Dit houdt niet alleen in dat hij de rechtspleging en de bewijsvoering ter zitting leidt, maar ook dat 

hij, indien hij het aangeleverde bewijsmateriaal onvoldoende vindt om tot een verantwoorde 

beslissing te komen, bevoegd is om ambtshalve de nodige initiatieven te nemen om het 

bewijsmateriaal aan te vullen.  
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Dit principe wordt in de rechtsleer algemeen aanvaard. Op grond hiervan kan de rechter overgaan 

tot het bevelen van een deskundigenonderzoek of een plaatsbezoek zonder afhankelijk te zijn van 

een voorafgaand verzoek hiertoe door een van de partijen
123

. 

 

2.2.4 Getuigenverhoor voor het Hof van assisen 

 

75. Het Hof van assisen is een tijdelijk rechtscollege dat slechts wordt samengesteld als een 

beschuldigde naar assisen wordt verwezen. De rechtspleging voor het hof van assisen wordt 

gekenmerkt door een sterk formalisme. Eens de debatten zijn aangevat, moeten zij ononderbroken 

worden voortgezet. De voorzitter van het hof van assisen heeft een verregaande discretionaire 

macht wat inhoudt dat hij alles kan doen wat hij nuttig acht om de waarheid te ontdekken
124

.  

Hieronder zal ik enkele specifieke regels schetsen die gelden voor het hof van assisen m.b.t. Het 

getuigenverhoor. 

 

76. De procedure voor het hof van assisen gebeurt strikt mondeling. De verhoren die tijdens het 

vooronderzoek plaatsvonden, worden hier in principe overgedaan. In het dossier dat aan de 

juryleden wordt overgemaakt, worden immers de verklaringen die tijdens het vooronderzoek onder 

eed werden afgelegd, verwijderd
125

. 

Ten minste 24 uur voor de terechtzitting worden de lijsten van de getuigen aan de partijen betekend. 

De namen van de getuigen à charge worden door het openbaar ministerie en de burgerlijk partij aan 

de beschuldigde betekend, de namen van de getuigen à décharge worden door de beschuldigde aan 

het openbaar ministerie betekend
126

. 

 

77. De voorzitter kan aan de getuige alles vragen wat hij nodig acht om de waarheid aan het licht te 

brengen. De jury kan dit ook nadat zij het woord heeft gevraagd aan de voorzitter. De ander partijen 

zullen hun vragen moeten stellen bij monde van de voorzitter. Deze heeft het recht om te weigeren 

bepaalde vragen te stellen. 
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A. Het afzonderlijk horen van de getuigen 

 

78. Art.317 Sv. schrijft voor dat de getuigen voor het hof van assisen afzonderlijk worden gehoord. 

Deze bepaling, die alleen voor het hof van assisen geldt, is echter niet op straffe van nietigheid 

voorgeschreven. Rechtspraak en rechtsleer zijn het er dan ook over eens dat het hier eerder gaat om 

een aanbeveling dan om een verplichting
127

. 

 

79. Art.317 Sv. moet in samenhang worden gelezen met de artikelen 316, 325 en 326 Sv. waarin de 

wetgever verzoekt om de getuigenissen zo spontaan mogelijk te laten verlopen. Normaal gezien zal 

de voorzitter dus de getuigen één voor één horen. Het kan echter toch voorkomen dat talloze 

personen getuige waren van de feiten en dat het helemaal geen zin heeft om ze afzonderlijk te 

horen. Dan lijkt het veel billijker om het aan de discretionaire macht van de voorzitter over te laten 

of hij de getuigen afzonderlijk hoort of samen. 

 

B. Het verzet tegen een getuige 

 

80. De verzetsgronden voor het hof van assisen zijn dezelfde als die voor de gewone rechtbanken. 

Ze worden opgesomd in art.322 Sv. Het gaat hier met name over bloed- en aanverwanten van de 

beschuldigde. 

 

81. De verzetsgronden kunnen voor het hof van assisen zowel door de beschuldigde als door de 

burgerlijke partij, het openbaar ministerie en de voorzitter worden aangevoerd. De wraakbare 

getuige mag ook zelf weigeren om een getuigenis af te leggen. Belangrijk is dat het recht om een 

getuige te wraken ook toekomt aan de partij die deze getuige heeft opgeroepen
128

. 

Het verzet kan worden gedaan zowel voor als na de eedaflegging van de getuige. Is de eed reeds 

afgelegd, dan dient de voorzitter deze wel te annuleren vooraleer hij de getuige als gevolg van zijn 

discretionaire macht buiten eed verhoord. Is de wraakbare getuige al onder eed verhoord, dan kan er 

geen rechtsgeldig verzet meer worden gedaan tegen dat verhoor op voorwaarde dat de partij die 

verzet doet, de redenen hiervoor reeds kende voor het verhoor
129

. 
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82. De voorzitter dient de partijen echter niet te waarschuwen dat er verzet kan worden tegen een 

bepaalde getuige. Hij moet ook niet voor het verhoor aan de partijen vragen of ze zich verzetten 

tegen de getuige
130

. Het is dus aan de partijen zelf om initiatief te nemen. 

 

C. De aanwezigheid van getuigen in de zittingszaal 

 

83. Art.316 Sv. bepaalt impliciet dat de getuigen uit de zittingszaal weg dienen te blijven totdat zij 

hun getuigenis hebben afgelegd. Het doel hiervan is om te voorkomen dat de getuigen worden 

beïnvloed door wat zij horen zeggen door de andere getuigen. Het is de taak van de voorzitter om te 

waken over de toepassing hiervan
131

. 

 

84. In de praktijk wordt bij het begin van elk zittingsonderdeel van de behandeling van de zaak voor 

het hof van assisen door de griffier luidop de lijst voorgelezen van alle getuigen die nog moeten 

verhoord worden. Vervolgens vraagt de voorzitter of er zich in de zaal nog personen bevinden die 

hun naam hebben horen afroepen. In voorkomend geval worden deze getuigen verwijderd uit de 

zaal alvorens de zaak wordt verdergezet
132

. 

 

85. Deze regeling is echter niet voorgeschreven op straffe van nietigheid. Dit houdt dus in dat de 

partijen zich niet kunnen verzetten tegen het feit dat een getuige nog wordt gehoord ook al blijkt dat 

hij reeds voor zijn getuigenis aanwezig was in de zaal. Wel kunnen de partijen dan voor de rechter 

aanvoeren dat de bewijskracht van deze getuigenis is aangetast door wat de getuige heeft vernomen 

tijdens zijn aanwezigheid in de zittingszaal voor het afleggen van zijn getuigenis
133

. 

 

86. Het is ook toegelaten dat de voorzitter een getuige, die na zijn getuigenis plaatsnaam in de zaal, 

terugroept om hem te confronteren met wat een van de latere getuigen heeft verklaard
134

. 

 

87. Desalniettemin dat deze regeling niet is voorgeschreven op straffe van nietigheid, blijft de 

verwijdering van getuigen uit de zittingszaal een belangrijk element ten voordele van de 

waarheidsvinding. De enige reden waarom de wetgever geen absolute nietigheid wou inlassen is om 

te voorkomen dat een hele procedure nietig zou kunnen worden verklaard enkel en alleen doordat 
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een getuige al in de zaal zat. Het is dan ook zo dat de voorzitter van het hof van assisen in beginsel 

niet mag weigeren om in te gaan op een verzoek van een van de partijen om een toekomstige 

getuige, wiens aanwezigheid werd opgemerkt in de zaal, te bevelen zich te verwijderen tot aan zijn 

getuigenis. 

 

88. Het bovenstaande geldt ook voor de slachtoffers die als getuige worden opgeroepen voor het hof 

van assisen. Het wordt wel moeilijk als het slachtoffer ook een procespartij is. Dit kan zo zijn als de 

burgerlijke partij wordt opgeroepen als getuige en er hiertegen geen verzet komt. Er wordt 

aangenomen dat elke partij vanaf de aanvang van het geding aanwezig moet kunnen zijn, zodat ze 

kennis kan nemen van alles wat tijdens de procedure voorvalt. Een strikte toepassing van art.316 

 Sv. ligt dan moeilijk aangezien dit zou inhouden dat aan een procespartij het recht wordt ontzegd 

om een gedeelte van het debat bij te wonen. In de praktijk is het echter dikwijls zo dat het 

slachtoffer zich pas na zijn getuigenis opwerpt als burgerlijke partij. 
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Hoofdstuk 3: Valse getuigenis 

 

3.1 Algemeen 

 

89. Om tot een verantwoord oordeel te komen moet de strafrechter zich baseren op de informatie 

die hem wordt aangereikt. Het is dus belangrijk dat hij een bepaald vertrouwen kan vestigen in deze 

informatie, in het bijzonder de getuigenverklaringen. Aangezien het onmogelijk is om alles wat de 

getuige verklaart systematisch te controleren heeft de wetgever een soort van bescherming 

ingebouwd die een repressief en ontradend karakter heeft t.a.v. vervormingen van de waarheid. 

Een valse getuigenis wordt dus strafbaar gesteld. Het is immers een zo veelvuldig gebruikt 

bewijsmiddel dat de oprechtheid van de verklaringen noodzakelijk zijn voor een goede 

rechtsbedeling
135

. 

In de volgende alinea's zal dieper worden ingegaan op de valse getuigenis en de valse verklaringen. 

Er wordt ook even stilgestaan bij wat de sancties zijn voor iemand die de getuige aanzet tot het 

misdrijf. 

 

3.2 Valse getuigenis 

 

90. Een valse getuigenis kan worden omschreven als het met opzet en onder eed schenden van de 

waarheid in een verklaring in een zaak van een ander waardoor een nadeel ontstaat
136

. Het wordt 

strafbaar gesteld door de art. 215, 216, 218 en 219 Sw. De straf die eraan verbonden is varieert 

naargelang ze werd gepleegd in criminele, correctionele of politiezaken en al naargelang de 

gevolgen voor de veroordeelde.
137

 

 

3.2.1 Bestanddelen 

 

91. Een valse getuigenis is strafbaar wanneer de waarheid met bedrieglijk opzet werd vervalst in 

een onder eed afgelegde onherroepelijke getuigenis in rechte, dat nadeel kan veroorzaken. Als deze 

bestanddelen niet aanwezig zijn, gaat het slechts om leugenachtige verklaringen die op zich niet 

strafbaar zijn
138

. 
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A. Schending van de waarheid 

 

92. De term schending van de waarheid dekt verscheidene ladingen. Meestal zal het slaan op een 

wijziging van de waarheid. Maar ook verzwijgingen en ontkenningen kunnen eronder vallen op 

voorwaarde dat ze de verklaring een betekenis geven die indruist tegen de waarheid
139

. 

Het moet worden opgemerkt dat ontkennen en verzwijgen niet hetzelfde is als weigeren te getuigen. 

Een weigering wordt niet bestraft als een valse getuigenis maar wel door de art.80, 157 en 189 Sv. 

die bepalen dat aan de weigerende getuige een geldboete kan worden opgelegd (zie supra)
140

. 

 

B. Getuigenis in de zaak van een ander 

 

93. Men onderscheidt de getuigenis sensu lato en de getuigenis sensu stricto. In ruime zin kan een 

getuigenis begrepen worden als elke verklaring tijdens een verhoor door de politiediensten of de 

gerechtelijke instanties, ongeacht het stadium van de procedure waarin de verklaring werd afgelegd. 

In de strikte zin gaat het om een verklaring die ofwel voor een onderzoeksrechter ofwel voor een 

vonnisrechter werd afgelegd onder eed. Het misdrijf van de valse getuigenis heeft enkel betrekking 

op getuigenissen sensu stricto
141

. 

 

94. Alleen een valse getuigenis die werd afgelegd in de zaak van iemand anders kan worden 

gekwalificeerd als een valse getuigenis. Als men dus valse verklaringen aflegt in het belang van zijn 

eigen verdediging, maakt men zich niet schuldig aan het misdrijf, zelfs niet als men iemand anders 

beschuldigt. Liegen is immers ook een manier om zich te verdedigen
142

. 

Een moeilijker vraagstuk vindt men bij het principe dat men het recht heeft om zichzelf niet bloot te 

stellen aan vervolgingen. Wat doet men met iemand die een valse getuigenis aflegt in de zaak van 

een ander met het doel zichzelf niet bloot te stellen aan strafrechtelijke vervolging? De Belgische 

rechtspraak bepaalde vroeger dat er in zo'n geval nog steeds sprake was van een valse getuigenis, 

maar deze stelling wordt thans afgezwakt door de internationale bepalingen die stellen dat iedereen 

het recht heeft zichzelf niet te beschuldigen
143

. 
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C. Een getuigenis in rechte 

 

95. Enkel diegenen die verhoord worden in rechte of krachtens een gerechtelijk bevel, kunnen zich 

schuldig maken aan een valse getuigenis. Een buitengerechtelijke verklaring die de waarheid 

schendt is dus weliswaar een valse bewering, maar geen valse getuigenis. 

 

D. Een onherroepelijke getuigenis 

 

96. Het misdrijf van de valse getuigenis is pas voltrokken wanneer de afgelegde verklaring 

onherroepelijk is geworden. Er is dus m.a.w. geen misdrijf als de getuigenis werd herroepen voor de 

sluiting van de debatten. De herroeping kan weliswaar niet meer worden toegestaan vanaf het 

moment waarop de rechtbank de zaak heeft geschorst om een uitspraak te doen over de valse 

getuigenis
144

. 

De herroeping moet gebeuren voor de rechter voor wie de valse verklaring werd afgelegd
145

. 

 

97. Het principe van de herroepbaarheid van een valse verklaring brengt enkele bedenkingen met 

zich mee. Ten eerste houdt dit in dat een poging tot een valse getuigenis ondenkbaar is. De getuige 

kan zijn getuigenis immers herroepen tot aan de sluiting van de debatten. Op dat moment wordt wat 

een poging had kunnen zijn, een voltrokken misdrijf
146

. 

Ten tweede is het ook omstreden of een valse verklaring voor de onderzoeksrechter strafbaar is of 

niet. Hoewel in het stadium van het gerechtelijk onderzoek de verplichting tot eedaflegging al 

aanwezig kan zijn, kan er volgens de heersende rechtspraak, wegens de vereiste van 

onherroepelijkheid, geen sprake zijn van een valse getuigenis voor de onderzoeksrechter. De 

getuige kan immers zijn getuigenis herroepen tot de sluiting van de debatten voor de rechter ten 

gronde. Ook het feit dat de straffen op een valse getuigenis verschillen al naargelang het gaat om 

een misdaad, een wanbedrijf of een overtreding, terwijl er geen straf bepaald is voor een valse 

getuigenis in het stadium van het gerechtelijk onderzoek, is een argument voor deze visie van de 

rechtspraak
147

. 
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E. Een getuigenis onder eed 

 

98. Alleen een valse getuigenis onder eed wordt strafbaar gesteld. Dit is logisch aangezien de eed 

voor de persoon die hem aflegt een indicatie is dat er vanaf dan een vertrouwen in zijn verklaringen 

wordt gelegd. 

 

99. De verplichting tot eedaflegging verschilt al naargelang het stadium van de procedure waarin 

men zich bevindt. 

 

100. De procedurefase van het opsporingsonderzoek wordt gekenmerkt door de afwezigheid van 

dwang. Dit heeft tot gevolg dat de persoon die wordt vervolgd door de ordediensten, niet verplicht 

is om te antwoorden op de vragen die hem worden gesteld. In dit stadium vindt het verhoor plaats 

zonder enige eedaflegging en kan bijgevolg ook iedereen worden verhoord. In het kader van een 

opsporingsonderzoek is het misdrijf van valse getuigenis dus uitgesloten
148

. 

Zoals eerder al vermeld is, volgens de heersende rechtspraak, een valse verklaring voor de 

onderzoeksrechter niet strafbaar omdat ze niet onherroepelijk is (zie supra). Dus ook in het kader 

van een gerechtelijk onderzoek is het misdrijf van valse getuigenis uitgesloten. 

 

101. Bijgevolg kan alleen een valse getuigenis, onder eed, voor de rechter ten gronde, strafrechtelijk 

bestraft worden
149

. Personen die niet onder eed kunnen worden verhoord (zie supra) kunnen zich 

dus niet schuldig maken aan het misdrijf van valse getuigenis. 

 

F. De intentie om het gerecht te misleiden 

 

102. De valse getuigenis is een opzettelijk misdrijf. De wet bestraft dus niet de getuige te goeder 

trouw die een fout heeft gemaakt, maar wel de getuige die opzettelijk de waarheid schendt. Het 

morele bestanddeel van het misdrijf is het bedrieglijk opzet de rechtbank te misleiden. De 

beweegreden van de dader heeft weinig belang
150
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G. Reëel of mogelijk nadeel 

 

103. De valse getuigenis moet nadeel hebben kunnen veroorzaken. Het is niet nodig dat er ook 

effectief nadeel is veroorzaakt. Het volstaat dus dat de valse verklaring betrekking had op een 

essentieel punt dat de rechter bij zijn beoordeling kon misleiden. Het is echter niet vereist dat ze het 

oordeel van de rechter ook effectief beïnvloed heeft
151

. 

De getuigenis moet ofwel de vaststelling van de schuld ofwel de straftoemeting hebben kunnen 

beïnvloeden. 

 

3.2.2 Straffen 

 

104. De straffen verschillen al naargelang de getuigenis werd afgelegd in criminele, correctionele of 

politiezaken. Om dit te bepalen moet er gekeken worden naar de kwalificatie van de feiten op het 

moment dat de getuige zijn verklaring aflegt. Elke latere andere kwalificatie blijft zonder 

werking
152

. 

Het maakt niet uit of de getuigenis ten voor- of ten nadele is van de beklaagde. 

 

A. Valse getuigenis in criminele zaken 

 

105. Een valse getuigenis in criminele zaken wordt gestraft met 5 tot 10 jaar opsluiting krachtens 

art.215 Sw. De gevangenisstraf kan vervangen worden door een werkstraf in geval van 

correctionalisering overeenkomstig de Wet van 4 oktober 1867.  In het geval van correctionalisering 

kan ook een boete worden opgelegd van 26 tot 1000 euro
153

. 

Als de getuige ten nadele van de beschuldigde heeft getuigd, kan er sprake zijn van verzwarende 

omstandigheden. In dat geval bedraagt de straf 10 tot 15 jaar opsluiting als de beschuldigde 

veroordeeld werd tot hechtenis van meer dan 10 jaar of tijdelijke opsluiting van meer dan 10 jaar. 

Ze bedraagt 20 tot 30 jaar opsluiting als de beschuldigde veroordeeld werd tot levenslange 

opsluiting
154

. 
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Deze straffen zijn niet van toepassing als de veroordeling van de valse getuige werd uitgesproken 

voor die van de beschuldigde in de hoofdzaak, aangezien de straf van deze laatste op dat moment 

nog niet gekend is
155

. 

 

106. Ook de ontzetting uit de rechten zoals bedoeld in art.33 Sw. kan uitgesproken worden t.a.v. 

iemand die zich schuldig maakte aan een valse getuigenis in een criminele zaak. 

 

B. Valse getuigenis in correctionele zaken 

 

107. De valse getuigenis in correctionele zaken wordt bestraft met een gevangenisstraf van 6 

maanden tot 5 jaar. Deze kan vervangen worden door een werkstraf. In een geldboete is er niet 

voorzien. 

 

C.Valse getuigenis in politiezaken 

 

108. Dit wordt gestraft met een gevangenisstraf van 3 maanden tot 1 jaar. Ook hier kan ze 

vervangen worden door een werkstraf en is er niet voorzien in een geldboete. 

 

109. Ook de getuigen die een valse getuigenis afleggen in correctionele- of politiezaken kunnen 

veroordeeld worden tot een ontzetting uit de rechten. Dit gebeurt echter niet op basis van art.33 Sw. 

maar wel op basis van art.222 Sw. 

 

D. Boete wegens verzwarende omstandigheid 

 

110. Op grond van art.224 Sw. kan de strafrechter de valse getuige bovendien veroordelen tot een 

geldboete als hij geld of enige andere beloning heeft aangenomen voor zijn valse getuigenis. Dit 

wordt beschouwd als een verzwarende omstandigheid in hoofde van de veroordeelde en de boete 

bedraagt 50 tot 3000 euro
156

. 

De woorden enige beloning slaan niet alleen op de giften die kunnen worden aangeboden aan de 

getuige maar ook op de diensten die hij heeft ontvangen met het oog op en wegens zijn verklaring. 

Zelfs mondelinge beloftes volstaan als ze werden aanvaard
157

. 
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3.2.3 Procedurele elementen 

 

A. Bewijs van het misdrijf 

 

111. Het bewijs van dit misdrijf en van de eedaflegging van de getuige kan geleverd worden door 

alle middelen van recht en is niet afhankelijk van een proces-verbaal waarin de eedaflegging en de 

bewoordingen van de verklaring van de valse getuige zijn vastgelegd
158

. 

 

B. Opschorting van de zitting voor het gerechtelijk onderzoek van de valse getuigenis 

 

112. In geval van verdenking van een valse getuigenis moet de behandeling van de hangende zaak 

niet noodzakelijk worden opgeschort totdat er een oordeel is geveld in de zaak van de valse 

getuigenis. De rechter ten gronde oordeelt soeverein of de zaak moet worden uitgesteld of niet
159

. 

 

113. Uit de art.330 en 331 Sv. volgt dat de rechter de sluiting van de debatten van de hoofdzaak kan 

vervroegen om de valse getuige te kunnen vervolgen. Ofwel legt de rechter direct de straf voor de 

valse getuigenis op, als hij daartoe bevoegd is, ofwel schort hij de hoofdzaak op om een onderzoek 

in te stellen tegen de valse getuige
160

. 

 

C. Het verloop van de hoofdzaak 

 

114. De beslissing omtrent de valse getuige kan worden genomen zonder te wachten op de 

beslissing in de hoofdzaak. En omgekeerd kan er een beslissing geveld worden in de hoofdzaak 

zonder te wachten op het vonnis omtrent de valse getuige
161

. 

 

D. Herziening 

 

115. In principe is een nieuw onderzoek niet meer mogelijk eens de beslissing gezag van gewijsde 

heeft verkregen. Dit kan tot enkele onrechtvaardige situaties leiden. Beeld u de situatie maar in 

waarbij iemand werd veroordeeld op basis van wat later een valse getuigenis zou blijken. Art.443 

Sv. bepaalt nu dat in bepaalde gevallen een herziening van een mogelijk onjuiste beslissing 

                                                 
158

GUERRA, V., “valse getuigenis”, p.10 
159

GUERRA, V., “valse getuigenis”, p.11 
160

GUERRA, V., “valse getuigenis”, p.11 
161

GUERRA, V., “valse getuigenis”, p.11 



                                                                                                                                                            39 

mogelijk is. Een van die gevallen is dat van een getuige die gehoord werd tijdens het strafproces en 

later veroordeeld is wegens een valse getuigenis, krachtens een vonnis dat in kracht van gewijsde is 

gegaan. Veroordeling wegens verleiding van getuigen (zie infra) wordt hiermee gelijkgesteld
162

. 

 

E. Terechtzittingsmisdrijf 

 

116. Een valse getuigenis afleggen is één van de terechtzittingsmisdrijven. Dit wil zeggen dat de 

rechter er onmiddellijk, ter terechtzitting, een proces-verbaal van kan opmaken en indien nodig kan 

bevelen om de getuige aan te houden en voor de procureur des Konings te brengen. De voorzitter 

van de correctionele rechtbank heeft zelfs het recht om dit onverwijld te bestraffen, zonder 

voorafgaande vorderingen vanwege het openbaar ministerie
163

. 

 

F. Verjaring 

 

117. Wegens de vereiste van onherroepelijkheid begint de verjaring van de strafvordering inzake de 

valse getuigenis pas te lopen op de dag waarop ze onherroepelijk wordt. Dit is dus de sluiting van 

de debatten of het moment waarop de opschorting wordt bevolen om het gerechtelijk onderzoek 

i.v.m. de valse getuigenis te starten
164

. 
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3.3 Valse verklaringen 

 

118. Niet iedereen kan worden verhoor onder eed. Sommigen kunnen door de rechter enkel worden 

verhoord bij wijze van inlichting. Het is echter van belang dat ook deze personen beseffen dat 

onjuiste verklaringen niet kunnen in het kader van een goede rechtsbedeling. Daardoor heeft de 

wetgever met art.217 Sw. ook de valse verklaringen strafbaar gesteld. 

Belangrijk is wel dat dit artikel enkel betrekking heeft op valse verklaringen afgelegd in criminele 

zaken. Het is omstreden of valse verklaringen in correctionele of politiezaken kunnen worden 

bestraft. Hoewel de parlementaire voorbereiding van het Strafwetboek bewijst dat het een gevolg is 

van een fout dat de valse verklaringen in correctionele en politiezaken niet strafbaar zijn gesteld, 

zijn de meesten van mening dat het niet de taak is van de hoven en rechtbanken om deze fout recht 

te zetten
165

. 

119. De valse verklaringen onderscheiden zich van de valse getuigenis door het ontbreken van de 

eedaflegging. De overige bestanddelen die nodig zijn om van een valse getuigenis te kunnen 

spreken, zijn wel van toepassing op het misdrijf van de valse verklaring
166

. 

 

120. De volgende personen kunnen in rechte worden opgeroepen om enkel inlichtingen te geven
167

: 

 _personen die veroordeeld zijn tot de ontzetting van rechten overeenkomstig art.31 vierde 

lid Sw. 

 _kinderen jonger dan 15 jaar 

 _personen die zich bevinden in de gevallen die bedoeld worden in de art.156, 189 en 322 Sv. 

 _personen die zich burgerlijke partij hebben gesteld 

 

121. Iemand die wel de eed kan afleggen, maar door een fout gehoord wordt zonder eedaflegging, 

kan enkel het misdrijf van valse verklaringen ten laste worden gelegd
168

. 

 

122. Ook hier is er een herroeping van de valse verklaringen mogelijk. Deze kan enkel gebeuren 

voor de sluiting van de debatten of de schorsing van de zaak om de valse verklaringen te berechten. 

Ze moet gebeuren voor de rechter voor wie de verklaringen werden afgelegd. 
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3.4 Valse verklaringen uitgaande van deskundigen of tolken 

 

123. Deskundigen of tolken die ten voordele of ten nadele van de beklaagde een valse verklaring 

hebben afgelegd in strafzaken, worden gelijkgesteld met valse getuigen. Hier wordt er geen 

onderscheid gemaakt al naargelang het gaat om verklaringen afgelegd in criminele, correctionele of 

politiezaken
169

. 

 

124. Als verklaring van de tolk wordt zijn vertaling van de verklaringen van de beklaagde of de 

getuige begrepen. Ook de vertaling van de vragen die gesteld worden aan de beklaagde of getuige 

maken een verklaring uit. 

 

125. De verklaring van de deskundige is de inlichting die hij geeft op de zitting van de rechtbank en 

niet het schriftelijk rapport dat hij bezorgt aan de rechterlijke instantie
170

. 
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3.5 Het misdrijf van verleiding 

 

126. De verleiding van getuigen betreft elke verlokking waarmee men een getuige ertoe aanzet om 

de waarheid te schenden. Ze hoeft niet per se te bestaan uit giften of beloftes. Het is voldoende dat 

de getuige wordt aangezet tot het schenden van de waarheid. Het begrip getuige moet ruim worden 

geïnterpreteerd. Het omvat ook die personen die in rechte worden opgeroepen om enkel inlichtingen 

te geven
171

. 

  

127. De verleiding van getuigen wordt strafbaar gesteld door art.223 Sw. Opgemerkt dient te 

worden dat er slechts sprake kan zijn van dit misdrijf als er ook sprake is van een valse getuigenis 

of verklaring. De verleiding is dus slechts strafbaar als ze de oorzaak is van een valse getuigenis of 

een valse verklaring. Bijgevolg kan de verleider niet vervolgd worden als de getuige zijn getuigenis 

heeft ingetrokken voor de sluiting der debatten
172

.  De poging tot verleiding van getuigen is enkel 

strafbaar
173

 als er een criminele straf op staat 

 

128. De veroordeling van de verleider vereist echter niet noodzakelijk de veroordeling van de 

verleide aangezien deze kan worden vrijgesproken op grond van een persoonlijke 

rechtvaardigingsgrond
174

. 
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Hoofdstuk 4: De anonieme getuige 

 

4.1 Algemeen 

 

129. De anonimiteit van getuigen in strafzaken is geregeld bij de Wet van 8 april 2002 op de 

anonimiteit van getuigen. 

 

130. De wetgever heeft een onderscheid gemaakt tussen gedeeltelijke en volledige anonimiteit. Het 

verhoren van een getuige met volledige anonimiteit houdt in dat alle identiteitsgegevens van de 

getuige uit het dossier worden gehouden. In principe worden niet alleen de gegevens van de getuige 

verborgen gehouden maar ook de getuige zelf
175

. 

De gedeeltelijke anonimiteit gaat minder ver dan de volledige. De verdediging wordt niet volledig 

in het ongewisse gelaten omtrent de identiteit van de getuige, maar in het proces-verbaal wordt geen 

melding gemaakt van bepaalde gegevens
176

. 

 

4.2 Gedeeltelijke anonimiteit 

 

131. Zoals hierboven al gezegd gaat deze vorm van anonimiteit minder ver dan de volledige 

anonimiteit van de getuige. Er wordt slechts geen melding gemaakt van bepaalde gegevens, zoals 

bedoeld in art.75, 155 of 317 Sv., van de getuige. Gedeeltelijke anonimiteit zou volgens de 

wetgever vooral nuttig zijn voor toevallige getuigen die niet gekend zijn door de verdachten of hun 

omgeving, maar die toch vrezen voor represailles of intimidatie
177

. 

Welke en hoeveel gegevens er kunnen worden weggelaten wordt niet gespecificeerd door de wet. 

In principe zou het dus volstaan om slechts enkele of zelfs één van de gegevens, zoals bedoeld in 

art.75, 155 of 317 Sv., te vermelden om onder het toepassingsgebied van de gedeeltelijke 

anonimiteit te vallen
178

. 

Het is uiteindelijk de onderzoeksrechter of de rechter ten gronde die bepaalt welke gegevens 

worden verzwegen met het oog op een afdoende bescherming van de getuige. Vanzelfsprekend 

kunnen beroep, woonplaats, staat of leeftijd worden weggelaten. Hetzelfde geldt voor het feit of 

men al dan niet verwant is met een van de partijen. Fundamenteler is de vraag of ook de naam en 

                                                 
175

DE ROY, C., "Anonieme getuigen", In X., Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met overzicht 

van rechtspraak en rechtsleer, p.9 (hierna verkort DE ROY, C., “anonieme getuige”) 
176

DE ROY, C., “anonieme getuige”, p.4 
177

DE ROY, C., “anonieme getuige”, p.4 
178

DE ROY, C., “anonieme getuige”, p.5 

http://www.jura.be/modules/search/result/view_doc/display.jsp?init=true&env=doc&smName=allSearchMask&idx=24&viewtype=meta&listAbstract=false&did=WKBE-JURA-DOC-300035030@NL
http://www.jura.be/modules/search/result/view_doc/display.jsp?init=true&env=doc&smName=allSearchMask&idx=24&viewtype=meta&listAbstract=false&did=WKBE-JURA-DOC-300035030@NL


                                                                                                                                                            44 

voornaam kunnen worden weggelaten. Volgens de parlementaire voorbereiding is dit alvast niet 

uitgesloten. In ieder geval moet de toepassing van de wet in overeenstemming zijn met de 

rechtspraak van het E.H.R.M. (zie infra), waardoor er moet geweigerd worden om bij een 

gedeeltelijke anonimiteit naam en voornaam weg te laten wanneer dit de facto neerkomt op een 

volledige anonimiteit
179

. 

 

4.2.1 Voorwaarden 

 

132. Gedeeltelijke anonimiteit kan enkel worden toegekend wanneer er een redelijk vermoeden 

bestaat dat de getuige of een persoon uit diens omgeving ten gevolge van het bekend maken van 

bepaalde identiteitsgegevens en van het afleggen van zijn verklaring, een ernstig nadeel kan 

ondervinden. Een daadwerkelijk en dreigend gevaar is daarvoor niet noodzakelijk, maar een zelfs 

aanzienlijk ongemak of een louter praktische moeilijkheid volstaan niet. Ook een mogelijke 

aantasting van de privacy of andere legitieme belangen kunnen een ernstig nadeel uitmaken. Ook 

pogingen tot intimidatie
180

 kunnen een ernstig nadeel uitmaken
181

. 

 

133. Verdere toepassingsvoorwaarden, bv. inzake subsidiariteit of proportionaliteit worden er niet 

gesteld
182

. 

Impliciet vloeit ook nog uit art.155bis, tweede lid Sv. voort dat de regeling inzake de gedeeltelijke 

anonimiteit enkel kan worden toegepast op die getuigen die ermee instemmen om ter zitting te 

verschijnen
183

. 

 

4.2.2 Tijdens het vooronderzoek 

 

134. In het kader van een vooronderzoek kan een getuige door de onderzoeksrechter worden 

verhoord op basis van art.75bis Sv. De toekenning van de gedeeltelijke anonimiteit kan ambtshalve 

gebeuren of op verzoek van: 

 _de getuige 

 _de persoon tegen wie de strafvordering wordt ingesteld in het kader van het gerechtelijk 
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   onderzoek 

 _de in verdenking gestelde 

 _de burgerlijke partij of hun raadslieden 

Aan zo'n verzoek worden geen vormvereisten gesteld. De toekenning kan ook gebeuren op 

vordering van het openbaar ministerie
184

. 

 

135. In principe is deze regeling enkel van toepassing in een gerechtelijk onderzoek, maar in het 

kader van een opsporingsonderzoek kan de getuige ook om gedeeltelijke anonimiteit verzoeken, 

waarna het openbaar ministerie de onderzoeksrechter kan vorderen in het kader van een mini-

instructie
185

. 

 

136. Het is de onderzoeksrechter die beslist of er voldaan is aan de voorwaarden om gedeeltelijke 

anonimiteit toe te staan. Hiervoor is vereist dat de onderzoeksrechter over alle identiteitsgegevens 

van de getuige beschikt. De betrouwbaarheid van de getuige moet evenwel  niet worden nagegaan. 

De gedeeltelijk anonieme getuige kan immers ter terechtzitting worden opgeroepen waar zijn 

betrouwbaarheid door de partijen kan worden betwist
186

. 

 

137. De procedure zelf verloopt in 5 fasen. 

 

138. In een eerste fase maakt de onderzoeksrechter in een vertrouwelijk verslag of een proces-

verbaal melding van de redenen waarom hij besluit tot gedeeltelijke anonimiteit. Tegen de 

beschikking van de onderzoeksrechter om gedeeltelijke anonimiteit toe te kennen of te weigeren 

staat geen rechtsmiddel open. Dit proces-verbaal wordt niet bij de stukken van de rechtspleging 

gevoegd
187

. 

 

139. Vervolgens wordt dit verslag of het proces-verbaal overgemaakt aan de procureur des Konings. 

Deze neemt het op in een register. In dit register worden trouwens alle getuigen opgenomen wiens 

identiteitsgegevens niet zijn opgenomen in het proces-verbaal van verhoor. 

Zowel de procureur des Konings als de onderzoeksrechter nemen alle maatregelen die nodig zijn 

om de onthulling van de identiteitsgegevens te voorkomen
188

. 
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140. Als de onderzoeksrechter besluit om aan de getuige gedeeltelijke anonimiteit toe te kennen, 

neemt hij een met redenen omklede beslissing waarin hij aangeeft waarom de gedeeltelijke 

anonimiteit gerechtvaardigd is. Deze beschikking wordt niet aan de partijen meegedeeld en er staat 

ook geen rechtsmiddel tegen open
189

. 

 

141. Tenslotte wordt de getuige verhoord en wordt de gemotiveerde beschikking van de 

onderzoeksrechter en het proces-verbaal van verhoor aan het strafdossier toegevoegd. 

 

4.2.3 Tijdens de terechtzitting 

 

142. Het feit dat de getuige met gedeeltelijke anonimiteit al werd verhoord in het kader van een 

vooronderzoek belemmert niet dat hij nog kan worden verhoord ter terechtzitting. Het is wel zo dat 

de getuige aan wie reeds gedeeltelijke anonimiteit is toegekend, dit statuut behoudt
190

. Op dit vlak is 

de rechter ten gronde dus gebonden door de beslissing van de onderzoeksrechter. Ook hier nemen 

de procureur des Konings en de rechtbank alle maatregelen die nodig zijn om de onthulling van de 

identiteitsgegevens te voorkomen. De genomen maatregelen zouden er bijvoorbeeld in kunnen 

bestaan om het exploot van dagvaarding van de getuige uit het strafdossier te houden. Men zou ook 

de lijst van de getuigen kunnen aanpassen
191

. 

 

143. Wanneer de strafrechter
192

 ter terechtzitting een getuige, die niet door de onderzoeksrechter 

werd gehoord, wenst te verhoren kan hij hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van de beklaagde, de 

burgerlijke partij of hun raadslieden, beslissen dat er ter terechtzitting en in het proces-verbaal geen 

melding wordt gemaakt van de identiteitsgegevens bedoeld in art.155 Sv. Hiervoor bestaat er echter 

geen specifieke procedure zoals bij het vooronderzoek
193

. 

Tegen deze beslissing van de rechter staat geen rechtsmiddel open. 

 

144. Het verhoor zelf van de gedeeltelijk anonieme getuige verloopt op dezelfde wijze als een 

normaal getuigenverhoor. Het is dan bijgevolg onmogelijk om een vorm van fysieke afscherming te 

creëren. 
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4.2.4 Unnus testis, nullus testis? 

 

145. De wetgever heeft met betrekking tot een getuigenis van een gedeeltelijk anonieme getuige 

nergens voorzien in een bewijsminimum. Er wordt dus nergens voorgeschreven dat de veroordeling 

niet uitsluitend of in overheersende mate gegrond mag zijn op een getuigenverklaring verkregen 

onder gedeeltelijke anonimiteit. De wetgever verklaart dit door te stellen dat de schendingen van de 

loyauteit en de wapengelijkheid bij een gedeeltelijk anonieme getuige minder groot zijn dan bij de 

volledig anonieme getuige. De getuige kan immers ter terechtzitting worden opgeroepen
194

. 

Hierbij moeten toch enkele bedenkingen worden gemaakt. Het is zo dat in sommige gevallen er in 

theorie wel sprake is van gedeeltelijke anonimiteit, maar dat dit voor de verdediging de facto 

neerkomt op volledige anonimiteit. Wat gebeurt er immers als de rechter van oordeel is dat hij de 

gedeeltelijk anonieme getuige niet hoeft op te roepen om tot een verantwoorde beslissing te komen? 

In dergelijke gevallen is er van een visuele confrontatie geen sprake. In dergelijke gevallen rijzen er 

voor de verdediging soortgelijke problemen als bij een volledige anonimiteit. Het lijkt mij dan ook 

aangeraden om ook in dergelijke situaties de waarborgen, die de wetgever heeft ingebouwd m.b.t. 

een volledige anonimiteit, te laten gelden. Dit zou er volgens mij ook toe bijdragen dat het Belgisch 

strafrecht meer in overeenstemming wordt gebracht met de rechtspraak van het E.H.R.M. Tot nu toe 

heeft de wetgever hier echter geen gehoor aan gegeven. 

 

4.3 Volledige anonimiteit 

 

146. Indien blijkt dat de regeling van de gedeeltelijke anonimiteit niet zou volstaan kan er worden 

overgegaan tot het verlenen van volledige anonimiteit. Dit impliceert dat alle identiteitsgegevens 

van de getuige uit het dossier worden gehouden, wat dus ook een nog grotere handicap voor de 

verdediging inhoudt. In principe wordt niet alleen de identiteit van de getuige verborgen, maar ook 

de getuige zelf. Hij kan enkel ter terechtzitting verschijnen als hij daar zelf in toestemt
195

. 
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4.3.1 Voorwaarden 

 

147. Gelet op de grote impact van een volledig anonieme getuige op het eerlijk karakter van het 

strafproces, worden t.a.v. de volledig anonieme getuigenis strenge toepassingsvoorwaarden 

gesteld
196

. 

 

148. De getuige kan slechts aanspraak maken op volledige anonimiteit indien er aangenomen wordt 

dat de getuige of een persoon uit diens naaste omgeving zich redelijkerwijze door het afleggen van 

de getuigenis ernstig in zijn integriteit bedreigd voelt en dat de getuige te kennen heeft gegeven 

wegens deze bedreiging geen verklaring te willen afleggen, zelfs niet onder gedeeltelijke 

anonimiteit. 

 

149. De bedreiging van de integriteit is uiteraard een strengere eis dan het ernstige nadeel dat 

vereist is voor een gedeeltelijke anonimiteit. Een effectieve aantasting van deze integriteit is 

evenwel niet vereist. Belangrijk is het taalgebruik van de wetgever. In art.86bis §1, eerste lid wordt 

gebruik gemaakt van de term bedreigd voelt. Het gaat dus om een subjectief criterium dat weliswaar 

objectief gerechtvaardigd moet zijn. Er moet, binnen de perken van de redelijkheid en op basis van 

de feitelijkheden eigen aan de zaak, kunnen worden vastgesteld dat de getuige of een persoon uit 

diens naaste omgeving zich bedreigd voelt. Onder integriteit wordt zowel de fysieke als de 

psychische integriteit verstaan. 

Ook andere belangen kunnen eventueel in aanmerking worden genomen, zoals een dreigende 

aantasting van commerciële of zakelijke belangen
197

. 

 

150. Is de getuige een officier of agent van de gerechtelijke politie, dan worden deze voorwaarden 

zelfs nog verstrengd als gevolg van het Van Mechelen-arrest
198

. In dergelijke situatie moeten er 

ernstige en precieze aanwijzingen bestaan dat deze getuige of iemand uit zijn naaste omgeving 

gevaar loopt. Hier heeft het subjectieve criterium dus plaatsgemaakt voor een strikt objectief 

criterium. Een loutere vrees volstaat niet meer. Ook loutere opsporingsbelangen maken geen geldig 

motief uit om volledige anonimiteit te verlenen
199

. Er moet kunnen worden aangetoond dat de 

getuige of iemand uit zijn naaste omgeving zich effectief blootstelt aan een risico als er een 

getuigenis wordt afgelegd. Het volstaat wel om met precieze en ernstige aanwijzingen te werken, er 
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worden geen bewijzen van effectieve bedreiging gevraagd
200

. 

Opgemerkt dient te worden dat deze strengere regeling geldt voor officieren en agenten van de 

gerechtelijke politie, maar niet t.a.v. aangevers, tipgevers en informanten. Zij blijven onderhevig 

aan de soepelere regeling. 

 

151. Wat begrepen moet worden onder de term persoon uit diens naaste omgeving heeft de 

wetgever niet verduidelijkt. Men neemt aan dat het hier gaat om familie of personen met wie de 

getuige nauwe effectieve banden heeft
201

. Dit zal geval per geval worden beoordeeld. 

 

152. Vervolgens is er sprake van een dubbele subsidiariteitsvereiste. Vooreerst is een getuigenis met 

volledige anonimiteit slechts mogelijk wanneer een verhoor onder gedeeltelijke anonimiteit niet 

lijkt te volstaan. Daarenboven moeten ook de overige middelen van onderzoek niet lijken te 

volstaan om de waarheid aan de dag te brengen. Het is evenwel niet vereist om alle andere 

mogelijkheden van onderzoek ook daadwerkelijk uit te putten. De voorwaarde moet in abstracto 

worden beoordeeld. Het moment waarop deze subsidiariteitseis moet worden beoordeeld, is het 

moment waarop beslist wordt om de volledige anonimiteit al dan niet toe te kennen
202

. 

Deze voorwaarde is eigenlijk een richtlijn van de wetgever aan de magistraten om zeer zorgvuldig 

om te springen met de volledige anonimiteit. Het moet beschouwd worden als een last resort. 

 

153. Ten slotte is er ook nog de eis van de proportionaliteit. Aangezien het gaat om een verregaande 

onderzoeksmaatregel die een sterke beperking van de rechten van verdediging met zich meebrengt, 

heeft de wetgever het toepassingsgebied van de maatregel beperkt tot de bestrijding van bepaalde 

vormen van ernstige criminaliteit. Ten eerste gaat het om de misdrijven zoals bedoeld in art.90ter §2 

tot 4 Sv. Dit zijn de misdrijven die in aanmerking komen voor een telefoontap. In tweede instantie 

kan de maatregel ook bevolen worden voor alle misdrijven gepleegd in het kader van een criminele 

organisatie zoals bedoeld in art.324bis Sw. Er moeten precieze en ernstige aanwijzingen bestaan dat 

de feiten, waarover een getuigenis zal worden afgelegd, een misdrijf uitmaken dat valt onder één 

van de hierboven vermelde categorieën. Dit vereist dus een nauwkeurige controle en niet zomaar 

een verificatie van de kwalificatie
203

. 
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4.3.2 Volledige anonimiteit in het kader van het vooronderzoek 

 

154. Het is de onderzoeksrechter die op grond van art.86bis Sv. beslist om volledige anonimiteit toe 

te staan, hetzij ambtshalve, hetzij op vordering van het openbaar ministerie of op verzoek van: 

 _de getuige 

 _de persoon tegen wie de strafvordering wordt ingesteld in het kader van een gerechtelijk 

   onderzoek 

 _de inverdenkinggestelde 

 _de burgerlijke partij of hun raadslieden 

 _de persoon tegen wie een opsporingsonderzoek loopt 

 

155. De regeling inzake de volledige anonimiteit is opgenomen in de lijst van uitzonderingen op de 

mini-instructie
204

. Volledige anonimiteit is dus enkel mogelijk in het kader van een gerechtelijk 

onderzoek. Het parket is dus verplicht om de zaak over te maken aan de onderzoeksrechter
205

. 

 

156. Het belang van een volledige anonimiteit voor de getuige zit hem in de garantie niet verplicht 

te kunnen worden om voor de rechtbank te getuigen
206

. 

 

157. Een opvallende bepaling in de wettekst is de vermelding dat de onderzoeksrechter ook de 

volledige anonimiteit kan toestaan op verzoek van de persoon tegen wie een opsporingsonderzoek 

loopt. Het is immers niet geheel duidelijk wie hiermee bedoeld wordt. Betreft het de persoon die de 

politiediensten willen verhoren, bij wie een huiszoeking wordt verricht of aan wie de overlegging 

van bepaalde documenten wordt gevraagd
207

? Gevaert is de mening toegedaan dat dit deel van de 

wettekst een juridisch onmogelijke figuur is die onder andere in contradictie staat met andere 

bepalingen van het Wetboek van Strafvordering. Het volgens hem immers uitgesloten dat de 

onderzoeksrechter op verzoek van de persoon tegen wie een opsporingsonderzoek loopt, zou 

overgaan tot het toekennen van de volledige anonimiteit aan een persoon tijdens dit 

opsporingsonderzoek
208

. De Roy erkent het feit dat iemand, tegen wie een opsporingsonderzoek 

loopt, zich niet rechtstreeks tot de onderzoeksrechter kan wenden. Een dergelijk verzoek is immers 

bij gebreke aan enige saisine van de onderzoeksrechter onontvankelijk. De Roy oppert de 
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mogelijkheid dat de persoon in kwestie zich moet wenden tot de procureur des Konings, die op zijn 

beurt dan de onderzoeksrechter kan vorderen om een gerechtelijk onderzoek op te starten
209

. 

De vraag is dan natuurlijk of men in zo'n geval nog kan spreken van een toekenning van volledige 

anonimiteit op verzoek van een persoon tegen wie een opsporingsonderzoek loopt. Mij lijkt het 

eerder dat de onderzoeksrechter de volledige anonimiteit bevolen heeft op vordering van het 

openbaar ministerie. 

 

158. Vooraleer de onderzoeksrechter overgaat tot het nemen van een beslissing, neemt hij kennis 

van de volledige identiteit van de getuige en onderzoekt hij diens betrouwbaarheid. Hoe hij bij deze 

beoordeling te werk dient te gaan, is niet door de wet bepaald. Aangenomen wordt dat hij rekening 

zal houden met de antecedenten van de getuige, diens verhouding tot de verdachte, zijn 

betrokkenheid bij het misdrijf, zijn reputatie en algemeen de eerste indruk die de getuige bij hem 

maakt. Het is immers zo dat, voorafgaand aan een eventueel volledig anoniem getuigenverhoor, de 

onderzoeksrechter een voorbereidend gesprek heeft met de getuige om na te gaan of de wettelijke 

voorwaarden vervuld zijn. In principe moet de onderzoeksrechter enkel oordelen over de 

betrouwbaarheid van de getuige, niet over de geloofwaardigheid van diens verklaringen. Belangrijk 

om te weten is dat er voorafgaand aan de beslissing van de onderzoeksrechter geen contradictoir 

debat plaatsvindt
210

. 

 

159. De onderzoeksrechter moet zijn beslissing over het al dan niet toekennen van volledige 

anonimiteit nemen bij een met redenen omklede beschikking. In deze beschikking moet hij, op 

straffe van nietigheid, melding maken van de toepassingsvoorwaarden en de wijze waarop hij de 

betrouwbaarheid van de getuige heeft onderzocht
211

. 

Het E.H.R.M. hecht veel belang aan de feiten en de omstandigheden die de bedreiging voor de 

getuige rechtvaardigen
212

. Deze vereiste plaatst de onderzoeksrechter in een moeilijk parket 

aangezien hij niet teveel details mag geven om de anonimiteit niet in gevaar te brengen. Alleszins 

moet de motivering van de onderzoeksrechter de verdediging en de bodemrechter in staat stellen om 

na te gaan of de betrouwbaarheid van de getuige voldoende werd onderzocht. Er zou dus op z'n 

minst melding moeten worden gemaakt van de kernelementen bij deze beoordeling en van de 

vragen die werden gesteld aan de getuige
213

. 
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160. Tegen de beschikking van de onderzoeksrechter staat geen rechtsmiddel open
214

. Hierbij maakt 

het niet uit of de volledige anonimiteit wordt toegestaan of geweigerd. 

Indien echter het volledig anonieme getuigenverhoor werd gevraagd op basis van art.61quinquies 

Sv., kan de weigeringsbeslissing van de onderzoeksrechter wél worden aangevochten bij de kamer 

van inbeschuldigingstelling. Verder kan de beslissing van de onderzoeksrechter om een getuige 

anoniem te verhoren en het daaropvolgende verhoor uiteraard worden aangevochten tijdens de 

debatten voor het onderzoeksgerecht bij de regeling van de rechtspleging. Uiteraard kan een 

volledig anoniem getuigenverhoor steeds worden gevraagd tijdens de debatten voor de 

bodemrechter, ook al heeft de onderzoeksrechter geweigerd
215

. 

 

161. De beschikking wordt dan meegedeeld aan de procureur des Konings en verzonden naar de 

getuige, de inverdenkinggestelde, de burgerlijke partij en hun raadslieden. Deze formaliteiten zijn 

weliswaar op straffe van nietigheid voorgeschreven, toch lijkt het aangewezen om ze niet altijd 

strikt toe te passen. Dit is m.n. het geval wanneer de getuige zich bedreigd voelt door iemand uit 

zijn naaste omgeving. Ook is het zo dat het bewijs van aangetekende zending aan de getuige niet in 

het strafdossier wordt opgenomen. Moest dit wel het geval zijn, zou zijn anonimiteit immers ernstig 

in gevaar komen. 

 

162. Samen met de kennisgeving worden de partijen uitgenodigd om aanwezig te zijn op een door 

de onderzoeksrechter bepaalde plaats en op een door hem bepaald tijdstip, om het verhoor van de 

getuige bij te wonen
216

. 

 

163. Vooraleer over te gaan tot het verhoor, waarschuwt de onderzoeksrechter de getuige dat hij 

verantwoordelijk kan worden gesteld voor het afleggen van valse verklaringen, het plegen van 

meineed of laster en eerroof. Indien er ernstige en precieze aanwijzingen bestaan dat de volledig 

anonieme getuige zich schuldig heeft gemaakt aan dergelijke feiten, moet de onderzoeksrechter de 

identiteitsgegevens van deze getuige meedelen aan de procureur des Konings of de 

onderzoeksrechter belast met het onderzoek naar deze feiten. Natuurlijk kan een partij die betrokken 

is in de strafzaak met de anonieme getuige een klacht met burgerlijke partijstelling indienen tegen 

onbekende wegens meineed of laster en eerroof. 

Om de anonimiteit van de getuige te beschermen in zulke gevallen, kan de klager slechts kennis 
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nemen van de identiteit van de getuige op het ogenblik dat geoordeeld wordt dat er inderdaad 

voldoende bezwaren bestaan wegens valse verklaringen, meineed of laster en eerroof
217

. In 

voorkomend geval zal de getuige geen aanspraak meer kunnen maken op anonimiteit. 

 

164. De betrokken partijen en hun raadsmannen hebben het recht om aanwezig te zijn bij het 

verhoor. Dit houdt dus ook in dat een persoon, die na het getuigenverhoor in verdenking wordt 

gesteld of zich na het verhoor burgerlijke partij stelt het recht heeft om een nieuw verhoor van de 

volledig anonieme getuige te vragen
218

. 

 

165. De onderzoeksrechter neemt alle maatregelen die redelijkerwijze nodig zijn om de identiteit 

van de getuige verborgen te houden
219

. Hierbij beschikt hij over een ruime appreciatiebevoegdheid. 

In hoofdstuk 6 zal ik dieper ingaan op de verschillende opties die de onderzoeksrechter voorhanden 

heeft. Hier dient wel al opgemerkt te worden dat de onderzoeksrechter helemaal niet verplicht is om 

op algemene wijze gebruik te maken van deze modaliteiten. Wel moet hij kiezen voor de meest 

directe vorm van verhoor die in de concrete omstandigheden mogelijk is
220

. 

 

166. Het openbaar ministerie, de persoon tegen wie de strafvordering werd ingesteld in het kader 

van een gerechtelijk onderzoek of de inverdenkinggestelde, de burgerlijke partij en hun raadslieden 

kunnen de onderzoeksrechter, voor en tijdens het verhoor van de getuige, vragen opgeven die zij 

gesteld wensen te zien. Hierbij treedt de onderzoeksrechter op als beschermheer van de anonimiteit. 

Hij maakt de afweging tussen de bescherming van de integriteit van de getuige enerzijds en het 

recht op tegenspraak anderzijds. Dit wil zeggen dat de onderzoeksrechter de beantwoording van 

elke vraag verhindert die tot de bekendmaking van de identiteit van de getuige kan leiden. De 

onderzoeksrechter moet weigeren bepaalde vragen te stellen als zij dreigen de identiteit te 

onthullen
221

. Deze rol van de onderzoeksrechter lijkt mij broodnodig aangezien de getuige zich 

tijdens het verhoor niet kan laten bijstaan door een raadsman. 

 

167. Uit het feit dat de onderzoeksrechter de volledig anonieme getuige vooraf moet waarschuwen 

voor eventuele strafrechtelijke vervolging wegens een valse getuigenis, kan men afleiden dat ook de 

volledig anonieme getuige in principe de eed moet afleggen. Dit is echter vrij problematisch 
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wanneer de getuige tot één van de categorieën behoort die de eed niet mogen afleggen. Hierdoor 

bestaat dus de kans dat de verdediging makkelijker de identiteit van de getuige kan achterhalen. Bij 

gebrek aan eedaflegging weten ze immers waar te zoeken. Er wordt dan ook voor gepleit om de 

anonieme getuigen steeds buiten eed te ondervragen. Dit zou zonder problemen kunnen aangezien 

de eedaflegging  tijdens het vooronderzoek niet op straffe van nietigheid is voorgeschreven. De 

nadelen zijn dan weer dat dit de geloofwaardigheid van de getuige enigszins aantast en dat er geen 

strafrechtelijke vervolgingen kunnen worden ingesteld wegens een valse getuigenis
222

. 

 

168. Na het verhoor stelt de onderzoeksrechter een proces-verbaal op dat melding maakt van de 

omstandigheden waarin het verhoor heeft plaatsgevonden, de vragen die werden gesteld en de 

antwoorden die werden gegeven in de gebruikte bewoordingen alsook de redenen waarom 

desgevallend hij de beantwoording door getuige verhinderde. Hij leest het proces-verbaal voor en 

na verklaring van de getuige dat hij volhardt, wordt het ondertekend door de onderzoeksrechter en 

de griffier
223

. Dit alles is voorgeschreven op straffe van nietigheid. 

 

4.3.3 Volledige anonimiteit tijdens het onderzoek ter terechtzitting 

 

A. Verhoor van een reeds verhoorde getuige 

 

169. De volledig anonieme getuige kan niet ter terechtzitting worden gedagvaard tenzij hij daarmee 

instemt. De redenen waarom iemand verzoekt om volledige anonimiteit in acht genomen, lijkt het 

niet waarschijnlijk dat de volledig anonieme getuige erin toestemt om te verschijnen ter 

terechtzitting. In zo'n geval zal de rechter zich dus moeten baseren op de verklaringen die de 

getuige heeft afgelegd tijdens het vooronderzoek. 

Voor het hof van assisen is het de voorzitter die de getuigenverklaring ter terechtzitting voorleest, 

zodat ook de jury er kennis van kan nemen. Er is ook niets dat zich verzet tegen een overhandiging 

van de processen-verbaal, waarin de verklaringen van de anonieme getuige zijn opgenomen, aan de 

jury
224

. 

Indien de volledig anonieme getuige niet ter terechtzitting wil verschijnen, kan de rechter 

ambtshalve, op vordering van het openbaar ministerie of op verzoek van de beklaagde, de 

burgerlijke partij of hun raadslieden, de onderzoeksrechter gelasten om de anonieme getuige te 
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verhoren. Deze ondervraging gebeurt volgens de modaliteiten van het verhoor tijdens het 

gerechtelijk onderzoek, alleen kan hier de rechter aanwezig zijn tijdens het verhoor en de nodige 

vragen stellen. 

 

170. Indien de anonieme getuige er toch mee instemt om ter terechtzitting te getuigen, behoudt hij 

zijn anonimiteit en moet de rechtbank
225

 de nodige maatregelen nemen om de anonimiteit van de 

getuige te waarborgen. Voorbeelden van maatregelen die genomen kunnen worden is een 

vermomming van de getuige of stemvervorming. Het feit dat de getuige zijn anonimiteit ook ter 

terechtzitting behoudt wil dus zeggen dat de rechter, wat dit betreft, gebonden is door de beslissing 

van de onderzoeksrechter
226

. 

De rechter ondervraagt de getuige zelf, waarbij hij er moet op toezien dat noch de vragen, noch de 

antwoorden zouden kunnen leiden tot de onthulling van de identiteit. Voor het hof van assisen 

kunnen de assessoren en gezworenen ook vragen stellen nadat zij het woord gevraagd hebben aan 

de voorzitter. Ook de beschuldigde en zijn raadsman kunnen bij monde van de voorzitter vragen 

stellen. Op grond van zijn discretionaire macht heeft de voorzitter de bevoegdheid om te weigeren 

bepaalde vragen te stellen. De partijen kunnen er zich niet tegen verzetten. Indien partijen zich 

blijven verzetten en conclusies neerleggen, zal het hof van assisen een arrest moeten vellen, louter 

om vast te stellen dat de beslissing tot de discretionaire macht van de voorzitter behoorde
227

. 

 

171. Zelfs indien de getuige ermee instemt om ter zitting te getuigen, kan de rechtbank oordelen dat 

de bescherming van de anonimiteit en de veiligheid vereist dat hij buiten zitting wordt gehoord en 

de onderzoeksrechter met dit verhoor gelasten
228

. 

 

172. Het verhoor kan ambtshalve plaatsvinden, op vordering van het openbaar ministerie of op 

verzoek van de beklaagde, de burgerlijke partij of hun raadslieden. De getuige zelf kan geen 

verzoek tot de rechtbank richten m.b.t. een mogelijk verhoor. Hij zal dus zijn verzoek moeten 

formuleren via één van de voornoemde partijen
229

. 
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B. Verhoor van een nieuwe getuige 

 

173. Hier gaat het om het verhoor van een persoon die in de loop van het onderzoek nog niet werd 

gehoord. De rechter heeft dus de bevoegdheid om ook ter terechtzitting iemand te verhoren onder 

volledige anonimiteit, ook al werd deze persoon ervoor niet gehoord door de onderzoeksrechter. 

Hier is het dus de bodemrechter die anonimiteit verleent. 

 

174. De rechter kan dit ambtshalve doen, op vordering van het openbaar ministerie of op verzoek 

van de beklaagde, de burgerlijke partij of hun raadslieden. Tegen de uiteindelijke beslissing van de 

rechter staat geen rechtsmiddel open
230

. 

 

175. Het is echter de onderzoeksrechter en niet de rechter ten gronde die ermee belast wordt om de 

nieuwe getuige te verhoren. De bodemrechter heeft dus geen kennis van de volledige identiteit van 

de getuige. Enkel de onderzoeksrechter kent ze en dit met het oog op het 

betrouwbaarheidsonderzoek (zie supra). Bij zijn besluitvorming over het verlenen van anonimiteit 

behoudt de onderzoeksrechter zijn onafhankelijkheid. Het is dus niet omdat de bodemrechter het 

verhoor gelast, dat de onderzoeksrechter niet meer kan besluiten dat er niet voldaan is aan de 

wettelijke toepassingsvoorwaarden. In voorkomend geval zendt de onderzoeksrechter het dossier 

terug naar de rechter ten gronde
231

. 

 

176. De rechter ten gronde kan wel aanwezig zijn bij dit verhoor en bijgevolg vragen stellen aan de 

getuige. Dit alles gebeurt onder controle van de onderzoeksrechter. De rechter mag zich tijdens dit 

verhoor actief opstellen aangezien deze procedure een verlengstuk is van het onderzoek ter 

terechtzitting
232

. 
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C. Eedaflegging en behoud van anonimiteit 

 

177. Zoals hierboven al vermeld, kan een eedaflegging voor de anonieme getuige het gevaar 

inhouden dat hij door de verdediging wordt ontmaskerd. Nu, bij het verhoor ter terechtzitting is dit 

gevaar nog groter. 

 

178. Ook al is het mogelijk dat het verhoor wordt geleid door de onderzoeksrechter, toch moet dit 

worden opgevat als een onderdeel van de fase ter terechtzitting, waardoor ook de regels i.v.m. de 

eedaflegging ter terechtzitting van toepassing zijn. Wat dus inhoudt dat het horen van een getuige 

zonder eedaflegging, terwijl hij normaal de eed had moeten afleggen, leidt tot de nietigheid van de 

getuigenis
233

. 

 

179. Een bijkomend probleem met betrekking tot het verhoor tijdens de terechtzitting betreft art.156 

Sv. Op grond van voormelde bepaling worden de in dit artikel opgesomde bloed- en aanverwanten 

in beginsel onder eed verhoord, maar kunnen de partijen zich tegen hun verhoor verzetten. In dit 

geval mogen deze personen niet worden gehoord, zelfs niet buiten eed. De onderzoeksrechter wordt 

hier dus met een probleem geconfronteerd. Ofwel biedt hij de partijen de wettelijke 

wrakingsmogelijkheid aan of gaat hij uit van een automatische wraking, wat dus de anonimiteit van 

de getuige ernstig in het gedrang brengt. Ofwel zal hij de wrakingsmogelijkheid niet aanbieden, wat 

dan weer een potentiële schending van het recht op een eerlijk proces uitmaakt
234

. 

 

4.4 Het gebruik van het anoniem getuigenbewijs volgens het E.H.R.M. 

 

180. Het E.H.R.M. heeft in zijn rechtspraak de krijtlijnen inzake het gebruik van anonieme 

getuigenverklaringen vastgelegd. Het is wel zo dat de arresten betrekking hebben op welbepaalde 

zaken, wat het dus moeilijk maakt om er algemene richtlijnen uit te halen. Het juridisch karakter 

uitgetekend in deze arresten is namelijk onlosmakelijk verbonden met de feitenkwestie van de 

zaak.
235

 

 

181. In het algemeen kan gesteld worden dat het werken met anonieme getuigenissen niet 

noodzakelijkerwijs het recht op een behoorlijk proces schendt. Het eerlijk proces in zijn geheeld 
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blijft de toetssteen. En de gedachtegang blijft bij elke beoordeling dezelfde: het recht op 

confrontatie met getuigen maakt een integraal deel uit van het recht op een eerlijk proces. De taak 

van het E.H.R.M. bestaat erin om na te gaan of de strafprocedure in haar geheel alsook de 

bewijsprocedure een eerlijk karakter vertoonde
236

. 

 

182. De beoordeling van de bewijslevering zelf is echter een zaak van het nationale recht. Het 

behoort niet tot het opzet van het E.H.R.M. om te controleren of de getuigenissen terecht werden 

toegelaten tot het bewijs. De nationale rechter blijft dus vrij in de selectie en de waardering van het 

bewijsmateriaal. Het E.H.R.M. zal enkel nagaan of de procedure in haar geheel genomen eerlijk is 

verlopen. Dit in acht genomen heeft het E.H.R.M. toch enkele voorwaarden opgelegd wat betreft de 

bewijsvoering. Deze moet in beginsel altijd gebeuren in het bijzijn van de beklaagde op een 

openbare terechtzitting met het oog op een contradictoir debat
237

. Op deze regel zijn uitzonderingen 

enkel mogelijk als de rechten van verdediging worden gerespecteerd. Met betrekking tot het gebruik 

van anonieme getuigenissen komt dit op het volgende neer: indien een verdachte wordt 

geconfronteerd met een anonieme getuige dan dient de verdachte een adequate en passende 

gelegenheid te krijgen om deze getuige in enig stadium van de procedure te ondervragen of zijn 

verklaringen aan te vechten. Er moet m.a.w. voorzien worden in degelijke compenserende 

procedures
238

. 

 

183. Uit de rechtspraak van het E.H.R.M. kan vervolgens worden afgeleid dat een nationale 

procedure slechts compenserend is wanneer er enerzijds een magistraat wordt ingeschakeld die de 

betrouwbaarheid van de getuige controleert en anderzijds de verdachte of zijn raadsman de 

gelegenheid krijgt om de getuige rechtstreeks te ondervragen tijdens het verhoor door een 

onpartijdige magistraat. Daarenboven mogen anonieme getuigenissen de bewezenverklaring niet 

dragen. Het mag dus enkel worden gebruikt als steunbewijs. Wanneer aan deze drie voorwaarden is 

voldaan, dan aanvaardt het E.H.R.M. dat de strafprocedure een tegengewicht vormt voor de 

handicaps waarmee de verdachte wordt geconfronteerd, zodat het proces in zijn geheel genomen 

een eerlijk karakter vertoont
239

. Hieronder wordt dieper ingegaan op de drie voorwaarden en de 

verdere uitwerking ervan door het arrest Van Mechelen. 
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4.4.1. De bewijswaarde van een anonieme getuigenis 

 

184. De rol die een anonieme getuigenis heeft gespeeld bij de beoordeling van de schuldvraag is 

een belangrijk criterium om uit te maken of de beklaagde zijn rechten van verdediging heeft kunnen 

benutten. Wanneer de verklaringen van anonieme getuigen teveel hun stempel drukken op de 

besluitvorming, dreigt het openbaar en contradictoir karakter van de bewijsvoering theoretisch te 

blijven. Het is niet de bedoeling dat de rechten van verdediging moeten wijken voor de efficiëntie 

van de rechtshandhaving. Van een eerlijk proces kan er daarom slechts sprake zijn als de anonieme 

getuigenverklaringen steun vinden in voldoende ander bewijsmateriaal, dat wel kan worden 

besproken ter terechtzitting
240

. 

 

185. Deze voorwaarde vloeide voort uit de arresten Kostovski
241

 en Windisch
242

, waarin het 

E.H.R.M. oordeelde dat er een schending van art.6 E.V.R.M. was omdat de veroordeling van de 

verdachte in belangrijke mate gebaseerd was op het anoniem getuigenbewijs. Uit latere rechtspraak 

volgt nog dat de rechters een soort van filter in de bewijswaardering moeten inbouwen, zodanig 

anonieme getuigenverklaringen enkel aan het bewijs mogen meewerken als ze verankerd zijn in 

andere bronnen van informatie
243

. 

 

186. Het onderscheid tussen steunbewijs en bewijs dat de bewezenverklaring draagt is echter in de 

praktijk vaak moeilijk waar te nemen. Het is niet steeds mogelijk om te achterhalen welke rol een 

verklaring precies in de bewijsconstructie heeft gespeeld. Bovendien wekt de term steunbewijs de 

indruk dat het om overbodig bewijs gaat. Er zou aan de vereiste van een eerlijk proces voldaan zijn 

wanneer er naast de verklaringen van een anonieme getuige voldoende andere bewijsgegevens 

voorhanden zijn. Maar wat dan gedaan in de gevallen waarin het steunbewijs toch de hoeksteen 

vormt van de bewijsconstructie, bijvoorbeeld omdat het bewijs van een of meer bestanddelen van 

het misdrijf niet zwart op wit kan worden geleverd of omdat de rechter zich zonder dit bewijs 

gewoon niet laat overtuigen.  

Soms wordt zoveel waarde toegedicht aan de anonieme getuigenis dat zij in feite de kern van het 

bewijs vormen.  

Denk maar aan de situatie dat de getuige een undercover-agent is.  
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Diens verklaringen als steunbewijs kwalificeren, ontneemt de verdachte elke mogelijkheid om de 

zwakke punten van het bewijs bloot te leggen
244

. 

 

187. Van steunbewijs kan er daarom slechts sprake zijn als de gegevens die men bedoelt niet van 

doorslaggevende betekenis zijn. Bovendien moet er een duidelijk aanwijsbare band zijn met de 

gegevens die de rechter als dragend bewijs bestempeld. De anonieme getuigenis mag dus niet de 

belangrijkste schakel zijn in de oordeelsvorming van de rechter, maar mag slechts dienst doen als 

bijkomend element in de rij
245

. 

 

4.4.2 De inschakeling van een onpartijdige magistraat 

 

188. Voor het E.H.R.M. maakt het zeer veel uit of de getuige alleen door de politie dan wel door een 

zelfstandige rechter werd ondervraagd. De onderliggende gedachte is dat de politie in het 

strafproces optreedt als de natuurlijke tegenstander van de verdachte en daarom onvoldoende 

garanties zou bieden voor een objectieve en waarheidsgetrouwe weergave van de informatie die de 

getuige aandraagt. Het Hof gaf al aan dat de tussenkomst van een onderzoeksrechter, die de 

verklaringen van een anonieme getuige optekende, voldoende tegengewicht biedt voor het gebrek 

aan directe confrontatie ter terechtzitting
246

. 

Vereist is wel dat de verklaringen van de getuige nauw aansluiten bij bewijsmateriaal waarvan de 

betrouwbaarheid wel rechtstreeks kan worden aangevochten
247

.    

 

189. De inschakeling van een rechter tijdens het vooronderzoek is op zich echter niet voldoende om 

het gebruik van een anonieme getuigenis te rechtvaardigen. Een bijkomende eis is dat de rechter de 

ware identiteit van de getuige kent en de betrouwbaarheid van diens verklaringen op de proef 

stelt
248

. 
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190. De invulling van de term magistraat laat het Hof over aan de lidstaten zelf. Het maakt dus niet 

uit of de tussenkomst gebeurt door een onderzoeksrechter of door een rechter van het onderzoek. 

Waar het Hof enkel belang aan hecht, is dat de rechterlijke controle tijdens het vooronderzoek ver 

genoeg gaat om het gebrek aan directe confrontatie te compenseren
249

. 

 

191. De tussenkomst van een onderzoeksrechter die de identiteit van de getuige kent, is echter geen 

verplichting. Onder bepaalde voorwaarden mag de vonnisrechter gebruik maken van verklaringen 

die tijdens het vooronderzoek door de politie werden opgetekend. Er wordt dan wel vereist dat de 

rechter ten gronde zich een eigen indruk vormt over de betrouwbaarheid van de getuige en de 

verdachte de nodige kansen biedt om de anonieme getuige ter terechtzitting te ondervragen. Er moet 

dus een rechtstreekse band bestaan tussen de rechter en de anonieme getuige, die niet kan worden 

gecompenseerd door verklaringen van politieambtenaren over de betrouwbaarheid van de getuige in 

kwestie
250

. Het E.H.R.M. eist dus een strikte toepassing van het onmiddellijkheidsbeginsel, in die 

zin dat de rechter enkel mag vertrouwen op verklaringen van een anonieme getuige als hij die 

getuige zelf vragen kan stellen over eventuele tegenstrijdigheden of onduidelijkheden. De rechter 

mag dus, als de getuige niet ter terechtzitting verschijnt, niet vertrouwen op informatie uit de 

tweede hand. In voorkomend geval kan enkel de voorafgaande tussenkomst van de 

onderzoeksrechter compensatie bieden
251

. 

 

4.4.3 De deelname van de verdachte of diens raadsman aan het verhoor 

 

192. De tussenkomst van een onpartijdige magistraat bij het verhoor van de anonieme getuige 

volstaat echter niet om te spreken van voldoende waarborgen voor het recht van verdediging. Zelfs 

niet als de anonieme getuigenis slechts dienst doet als steunbewijs. Volgens het Kostovski arrest 

mag de verdachte niet in de kou blijven staan en moet hij kunnen beschikken over een adequate en 

passende gelegenheid om de betrouwbaarheid van de getuige aan te vechten. Een systeem van 

indirecte ondervraging, waarbij de onderzoeksrechter functioneert als een onpartijdige 

tussenpersoon, doet voor het E.H.R.M. de balans te veel overhellen naar de kant van een 

doeltreffende bestraffing
252

. 
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193. Een eerste bezwaar tegen dergelijk systeem is dat de getuige teveel van de verdachte wordt 

afgeschermd. Het is voor de verdediging immers erg moeilijk om de betrouwbaarheid van de 

getuige te onderzoeken als zij in het duister tast over de identiteit. Het zal er toe leiden dat sommige 

belangrijke vragen onbeantwoord blijven. In de zaak Kostovski weigerde de onderzoeksrechter 

twaalf van de veertien vragen te stellen die de verdachte langs helm tot de getuige formuleerde. Het 

Hof oordeelde dat een zo sterke inperking op het ondervragingsrecht van de verdachte het eerlijk 

karakter van de bewijsvoering aantast
253

. 

De onderzoeksrechter mag wel een rookgordijn optrekken dat de verdachte verhindert om de ware 

identiteit van de getuige te achterhalen. Maar het mag er nooit toe leiden dat het ondervragingsrecht 

alle betekenis verliest
254

. Is dan het volledig anoniem houden van de identiteit van een getuige wel 

verenigbaar met dit ondervragingsrecht? 

In de zaak Windisch stelt het Hof dat de onderzoeksrechter op zijn minst een tipje van de sluier 

moet lichten om het verhoor van de getuige in overeenstemming te brengen met art.6 E.V.RM.
255

 

 

194. Een andere potentiële schending van art.6 E.V.R.M. is de situatie waarin de verdachte geen 

rechtstreekse confrontatie kan aangaan met de getuige. Een rechtstreekse ondervraging laat immers 

toe om onmiddellijk te reageren op eventuele onduidelijkheden en tegenstrijdigheden. Bovendien 

kan er worden voortgebouwd op non-verbale signalen van de getuige. Dit alles is niet aanwezig bij 

een schriftelijke ondervraging waarbij de verdachte zijn vragen alleen kan stellen via de 

onderzoeksrechter. In het arrest Van Mechelen stelde het Hof dat de tussenkomst van een 

onderzoeksrechter die de betrouwbaarheid van een getuige controleert, geen valabel alternatief kan 

zijn voor een rechtstreekse confrontatie, waarbij de verdediging zich een eigen indruk kan vormen 

van de betrouwbaarheid van die getuige. Impliciet kan men hieruit afleiden dat het zgn. verhoor op 

afstand de toets van een eerlijk proces niet meer kan doorstaan. De kern van een proces ligt immers 

in de strijd tussen de partijen. Dit kan niet worden vervangen door een systeem waarbij de 

onderzoeksrechter de belangen van de verdachte waarneemt
256

. 
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195. Uit de rechtspraak van het E.H.R.M. kan worden afgeleid dat de verdediging pas over een 

passende en adequate gelegenheid tot ondervraging beschikt als aan twee voorwaarden is voldaan. 

De verdediging mag niet volledig onbekend zijn met de identiteit van de getuige en moet de kans 

krijgen om zich rechtstreeks tot de getuige te wenden
257

. 

 

196. Een eerste mogelijke oplossing bestaat er dus in om de anonieme getuige te confronteren met 

de advocaat van de verdachte. Deze moet zich er dan wel toe verbinden om de ware identiteit van 

de getuige verborgen te houden voor zijn cliënt. Dit systeem houdt echter ook een potentieel gevaar 

in voor de fysieke integriteit van de getuige aangezien men niet altijd kan voorkomen dat de 

advocaat toch informatie lekt
258

. 

 

197. Men kan ook opteren voor een verhoor waarbij de verdachte aanwezig is zonder dat die in staat 

is om de ware identiteit van de anonieme getuige te ontsluieren. Zo kan het gelaat van de getuige 

worden bedekt of zijn stem worden vervormd. De verdachte heeft dan de mogelijkheid om snel in te 

spelen op de verklaringen van de getuige
259

. 

 

198. Ten slotte kan men ook de getuige en de verdachte rechtstreeks met elkaar laten 

communiceren, maar hen in ruimte van elkaar scheiden. De onderzoeksrechter treedt dan op als 

verbindingsman en moderator, waarbij hij erover moet waken dat de getuige geen vragen 

beantwoordt die kunnen leiden tot het onthullen van zijn identiteit. In deze situatie kan de verdachte 

echter niet afgaan op de non-verbale communicatie van de getuige, wat toch een nadeel is. 

 

4.4.4 Het arrest Van Mechelen 

 

199. Centraal in dit arrest staat de vraag of politieambtenaren onder dezelfde voorwaarden als 

gewone burgers aanspraak kunnen maken op anonimiteit. Het Hof vraagt zich af of een 

politieambtenaar, die in de uitoefening van zijn beroep wel enkele gevaren ondervindt, niet enkel 

zeer uitzonderlijke omstandigheden de status van anonieme getuige mag verwerven. In de zaak 

Lüdi
260

 nam het Hof aan dat de ware identiteit van een undercover-agent onder bepaalde 

voorwaarden verborgen mag blijven, zolang de verdediging maar in de mogelijkheid wordt gesteld 
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om de betrouwbaarheid van zijn verklaringen aan te vechten
261

. Zo zou anonimiteit maar 

verantwoord zijn wanneer er ernstig gevaar dreigt voor zijn veiligheid of die van zijn familie, of 

wanneer de bekendmaking van zijn identiteit er zou toe leiden dat hij niet meer aan infiltraties kan 

meedoen. 

In het arrest Van Mechelen stelt het Hof nu dat politieambtenaren slechts in uitzonderlijke gevallen 

mogen afzien van een open confrontatie met de verdachte. Thans is de inzetbaarheid van de 

politieambtenaar geen gerechtvaardigde reden meer om een rechtstreekse confrontatie met de 

verdachte te vermijden
262

. 

 

200. Het Hof hecht m.b.t. de verlening van anonimiteit aan politieambtenaren veel belang aan het 

subsidiariteitsbeginsel. Het volledig verborgen houden van de politieambtenaar moet worden 

opgevat als een laatste redmiddel. Als minder verregaande maatregelen een oplossing kunnen 

bieden, moeten deze eerst worden gehanteerd. Het uitgangspunt van het Hof is dat de 

politieambtenaar aan de kant staat van de vervolgende partij. Hierdoor bestaat dus het gevaar dat hij 

teveel belang hecht aan de belastende informatie. Een rechtstreekse confrontatie is dan nodig om 

het waarheidsgehalte van zijn verklaringen te toetsen. Hierbij kan dan de politieambtenaar 

bijvoorbeeld alleen zijn codenaam kenbaar maken
263

. 

 

201. Om dit alles te garanderen eist het Hof een uitgebreide motivering. Als niet duidelijk kan 

worden aangetoond dat de integriteit van de politieambtenaar in het gevaar wordt gebracht
264

, is 

anonimiteit ontoelaatbaar. Er moet ook worden aangegeven waarom men de toevlucht neemt tot het 

zwaarste middel en niet tot de directe confrontatie
265

. 

 

202. In het arrest Van Mechelen verduidelijkt het Hof ook de functie van de onderzoeksrechter. Er 

wordt gesteld dat de onderzoeksrechter niet mag optreden als zaakwaarnemer van de verdachte en 

dat de verdediging zich steeds een eigen indruk moet kunnen vormen van het gedrag en de 

betrouwbaarheid van de politieambtenaar. Dit wil dus zeggen dat een zinvol ondervragingsrecht 

vereist dat de verdediging niet verstoken blijft van de non-verbale signalen
266

. 
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203. Als de anonieme getuige een politieambtenaar is mogen beperkingen van het 

ondervragingsrecht dus niet verder gaan dan de vermomming van de agent of een verhoor waarbij 

enkel de advocaat van de verdachte aanwezig is. 
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Hoofdstuk 5: De bedreigde getuige 

 

204. Getuigen zijn niet langer weerloze figuren die ter terechtzitting verklaren wat ze weten, maar 

vervullen meer en meer een belangrijke rol in het strafproces. En in een wereld met een steeds 

hardere en meer georganiseerde criminele omgeving, waar alle middelen geoorloofd lijken om te 

ontsnappen aan vervolging is het logisch dat aan de getuige bescherming wordt geboden. Deze 

bescherming kan twee vormen aannemen. Ten eerste is er de processuele bescherming, d.i. het 

verlenen van anonimiteit aan de getuige (zie supra) of het onrechtstreekse verhoor. Ten tweede is er 

ook nog de feitelijke bescherming. Hiermee bedoelt men de diverse beschermingsmaatregelen die 

erop gericht zijn fysieke bescherming te bieden zowel tijdens als na de strafprocedure, in die 

gevallen waarin het verlenen van anonimiteit geen optie is
267

. 

 

205. Op 20 augustus 2002 is in België de Wet van 7 juli 2002 houdende een regeling voor de 

bescherming van bedreigde getuigen en andere bepalingen in werking getreden waarbij een nieuw 

hoofdstuk VIIter werd ingevoegd in Boek I van het Wetboek van Strafvordering. Met deze wet 

werd in België gehoor gegeven aan een aantal internationaalrechtelijke aanbevelingen
268

. Zo had 

bijvoorbeeld de Raad van Europa de lidstaten aanbevolen een aantal principes in hun wetgeving op 

te nemen om te verzekeren dat getuigen vrijelijk en zonder enige vorm van intimidatie kunnen 

getuigen
269

. 

 

5.1 Toepassingsgebied en -voorwaarden 

 

206. De bedreigde getuige is een persoon die gevaar loopt als gevolg van afgelegde of af te leggen 

verklaringen in de loop van het opsporingsonderzoek of het gerechtelijk onderzoek in het kader van 

een strafzaak en die bereid is die verklaringen desgevraagd ter terechtzitting te bevestigen
270

. De 

getuige dient dus niet noodzakelijk effectief ter terechtzitting te verschijnen, hij moet hiertoe enkel 

bereid zijn. Of hij wordt opgeroepen of niet hangt af van de rechter en de partijen. 
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207. Een effectief verhoor ter terechtzitting komt niet zo vaak voor. Meestal wordt er genoegen 

genomen met de verklaringen die tijdens het vooronderzoek werden afgelegd
271

. 

 

208. De getuige die een verklaring heeft afgelegd tegenover de onderzoeksrechter onder volledige 

anonimiteit is juist omwille van deze voorwaarde uitgesloten van de beschermingsmaatregelen. Hij 

kan immers niet verschijnen ter terechtzitting. Slechts in één geval kan de volledig anonieme 

getuige nog beroep doen op de beschermingsmaatregelen, m.n. wanneer zijn identiteitsgegevens 

door omstandigheden onafhankelijk van zijn wil bekend zijn geraakt. Er moet dan ook nog voldaan 

zijn aan de andere voorwaarden
272

. 

Wat moet er dan gebeuren in alle andere situaties waarin het ook aangeraden zou zijn om aan de 

volledig anonieme getuige bescherming te geven. Op basis van de wet lijkt dit niet mogelijk, maar 

op grond van de algemene politionele bevoegdheden zou ook dan politiebescherming kunnen 

worden verleend
273

. 

 

209. Daarentegen staat niets in de weg dat de gedeeltelijk anonieme getuige wel kan genieten van 

de feitelijke beschermingsmaatregelen. Dit wordt immers niet uitgesloten door de wet. 

 

210. Ook politieagenten en slachtoffers kunnen aanspraak maken op de beschermingsmaatregelen. 

Van zodra het slachtoffer zich echter burgerlijke partij stelt, kan hij geen verklaringen meer afleggen 

als getuige en valt hij dus buiten het toepassingsgebied van de Wet van 7 juli 2002. Hij kan dan 

enkel nog beschermd worden via de gewone politionele bevoegdheden
274

. 

 

211. Volgens een letterlijke lezing van art.102 lid 1 Sv. lijken de beschermingsmaatregelen enkel te 

kunnen worden toegepast op getuigen die reeds verklaringen hebben afgelegd of nog zullen 

afleggen in het vooronderzoek. Een dergelijke interpretatie zou echter leiden tot een schending van 

het gelijkheidsbeginsel. Men zal de wettekst dus zodanig dienen te interpreteren dat het openbaar 

ministerie ook ten aanzien van de getuige die nog niet tijdens het vooronderzoek verhoord was, de 

Beschermingscommissie kan verzoeken de nodige maatregelen te treffen
275

. 
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212. De moraliteit van de getuige speelt geen enkele rol. Er kunnen zelfs beschermingsmaatregelen 

worden verleend t.a.v. een getuige die zelf in verdenking is gesteld. Wel werd er voorzien in een 

facultatieve intrekking wegens verdenking of veroordeling wegens andere feiten na de 

toekenning
276

. 

 

213. Er is ook een objectief criterium. Om aanmerking te komen voor de beschermingsmaatregelen 

dient er objectief gezien een gevaar te zijn voor de fysieke integriteit
277

 van de getuige. Het is dus 

niet voldoende dat de getuige zelf meent gevaar te lopen. Aan de andere kant is het ook niet nodig 

dat zich al tekenen van gevaar hebben voorgedaan. De inhoud van de verklaringen, de aard van de 

misdrijven en de vermoedelijke dader kan al een objectieve gevaarssituatie opleveren. Het is aan de 

Beschermingscommissie om de situaties te beoordelen
278

. 

 

214. Ook de gezinsleden en andere bloedverwanten kunnen het voorwerp uitmaken van de 

beschermingsregeling. Deze categorieën worden door de wet restrictief omschreven. Onder 

gezinsleden en andere bloedverwanten wordt verstaan de echtgenoot van de bedreigde getuige of de 

persoon met wie hij samenleeft en een duurzame affectieve en sexuele relatie heeft, de inwonende 

bloedverwanten van de bedreigde getuige, van diens echtgenoot of van de persoon met wie hij 

samenleeft en een duurzame affectieve en sexuele relatie heeft, hun inwonende adoptanten en 

adoptiekinderen, en verder de niet-inwonende bloedverwanten tot in de derde graad van de 

bedreigde getuige, van diens echtgenoot of van de persoon met wie hij samenleeft en een duurzame 

affectieve en sexuele relatie heeft, hun niet-inwonende adoptanten en adoptiekinderen en de niet-

inwonende bloedverwanten van hun adoptanten en adoptiekinderen tot in de tweede graad
279

. 

 

215. M.b.t. de gewone beschermingsmaatregelen wordt geëist dat de gezinsleden en de andere 

bloedverwanten zelf gevaar lopen. Om in aanmerking te komen voor de bijzondere 

beschermingsmaatregelen volstaat het dat de getuige zelf gevaar loopt
280

. 
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216. Onder welbepaalde voorwaarden kunnen ook nog andere personen genieten van de 

beschermingsmaatregelen. Deze dienen dan nominatim te worden omschreven door de getuige in 

een schriftelijk en met redenen omkleed verzoekschrift gericht aan het openbaar ministerie of de 

onderzoeksrechter die dit verzoek overmaken aan de Beschermingscommissie. De maatregelen 

kunnen slechts worden toegekend voorzover deze personen zelf effectief gevaar lopen
281

. 

 

217. Tenslotte is er ook nog een subsidiariteits- en een proportionaliteitsvoorwaarde. M.a.w. moet 

men ook kijken naar de noodzakelijkheid van de getuigenis voor de waarheidsvinding en naar het 

belang van de strafzaak. 

 

5.2 Organen van bescherming 

 

218. Door de Wet van 7 juli 2002 werden twee nieuwe organen ingevoerd. Aan de ene kant de 

getuigenbeschermingscommissie die de beslissende bevoegdheid heeft voor het toekennen, 

wijzigen en intrekken van beschermingsmaatregelen. Voorts is er ook nog de 

getuigenbeschermingsdienst bij de coördinatie van en het toezicht op de maatregelen zal 

waarnemen. 

 

5.3 De verschillende maatregelen 

 

219. Er zijn volgens de wet vier verschillende categorieënn van maatregelen: de gewone 

beschermingsmaatregelen, de bijzondere beschermingsmaatregelen, de financiële hulpmaatregelen 

en de begeleidende maatregelen. 

 

5.3.1 De gewone beschermingsmaatregelen 

 

220. De gewone beschermingsmaatregelen worden opgesomd in art.104 §1 Sv. Het gaat hier om 

een niet-limitatieve lijst
282

. Voorbeelden zijn het aanstellen van een contactambtenaar, het preventief 

patrouilleren door de politiediensten, het verstrekken van psychologische bijstand en het ter 

beschikking stellen van een afgeschermde nummerplaat. 

Aangezien het om een niet-limitatieve lijst gaat, kunnen door de beschermingscommissie ook nog 

andere maatregelen worden opgelegd. 
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5.3.2 De bijzondere beschermingsmaatregelen 

 

221. De bijzondere beschermingsmaatregelen kunnen slechts worden toegekend aan een bedreigde 

getuige wanneer diens bescherming niet kan worden gegarandeerd door de gewone maatregelen. 

Bovendien is er vereist dat zijn verklaringen slaan op een misdrijf zoals bedoeld in art.90ter §2,3 of 

4Sw. of op een misdrijf gepleegd in het kader van een criminele organisatie of op een misdrijf zoals 

bedoeld in de Wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het 

internationaal humanitair recht
283

. 

 

 

222. Ook hier is de lijst van maatregelen niet-limitatief. Voorbeelden van bijzondere 

beschermingsmaatregelen zijn het reloceren van de getuige gedurende meer dan 45 dagen of het 

wijzigen van de identiteit van de getuige. 

Het reloceren van de getuige wil zeggen dat de getuige wordt ondergebracht op een andere en 

veilige verblijfplaats. Dit kan gebeuren voor een middellange tot lange termijn of permanent. De 

goede uitwerking van dergelijke maatregel is afhankelijk van degelijke samenwerkingsakkoorden 

met andere landen
284

. 

 

223. De wijziging van de identiteit is de meest ingrijpende maatregel die voorhanden is. Hij dient 

dan ook te worden gereserveerd voor de meest ernstige situaties. In de eerste plaats impliceert deze 

maatregel een naamswijziging. De minister van Justitie kan deze wijziging toestaan op voorstel van 

de beschermingscommissie. Er dient uiteraard over gewaakt te worden dat derden niet zomaar, door 

een afschrift te vragen van een akte van de burgerlijke stand, kennis kunnen nemen van de nieuwe 

identiteit. Art.106 §4 bepaalt dan ook dat een afschrift betreffende een getuige die een 

identiteitswijziging heeft ondergaan, slechts kan worden verleend na uitdrukkelijke toestemming 

van de procureur des Konings of de beschermingscommissie
285

. 

 

224. Als bijkomende garantie werd de Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de 

veiligheidsmachtigingen aangevuld zodat aan alle documenten waarin een verband wordt gelegd 

tussen de oude en de nieuwe identiteit van de getuige het classificatieniveau zeer geheim wordt 

toegekend. Dit heeft tot gevolg dat slechts bepaalde personen die houder zijn van een 
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veiligheidsmachtiging toegang kunnen krijgen tot deze documenten. De classificatie wordt van 

rechtswege opgeheven wanneer de beschermingsmaatregelen door de beschermingscommissie 

worden ingetrokken
286

. 

Dit kan aanzienlijke problemen opleveren voor de rechten van de verdediging, aangezien advocaten 

geen toegang meer kunnen krijgen tot het volledige strafdossier, omdat uit bepaalde stukken de 

identiteit van de beschermde getuige kan worden afgeleid. 

 

5.3.3 Financiële hulpmaatregelen 

 

225. In geval van toekenning van bijzonder beschermingsmaatregelen, kan de 

beschermingscommissie, rekening houdend met de specifieke situatie van de getuigen, financiële 

hulp toekennen aan de bedreigde getuige. Hij zal immers bij een langdurige relocatie zijn goederen 

verliezen, zijn beroep niet langer kunnen uitoefenen en zijn carrière moeten heropstarten
287

. 

 

226. De financiële hulp moet niet beschouwd worden als een beloning voor het afleggen van 

verklaringen maar als een loutere tegemoetkoming in de kosten die de bijzondere 

beschermingsmaatregelen met zich meebrengen. De financiële hulpmiddelen kaderen in een 

overeenkomst tussen de overheid en de bedreigde getuige en kan dus enkel worden toegekend aan 

de getuige zelf en niet aan zijn gezinsleden of andere verwanten
288

. 

 

227. De hulp kan ten eerste bestaan uit een maandelijkse uitkering om in het onderhoud van de 

bedreigde getuige en de samen met hem beschermde gezinsleden en andere bloedverwanten te 

voorzien. Het bedrag van de uitkering zal afhankelijk zijn van de specifieke situatie van de 

bedreigde getuige. De beschermingscommissie kan opleggen dat bepaalde gedeelten van deze 

uitkering bestemd kunnen worden voor specifieke doeleinden
289

. 
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228. De hulp kan ook bestaan uit een eenmalige uitkering van een bedrag of uit een bijzondere 

financiële bijdrage voor specifieke doeleinden. De niet-vervulling van de voorwaarden opgelegd 

door de beschermingscommissie kan leiden tot een wijziging of zelfs intrekking van de 

beschermingsmaatregelen. Dit geldt echter niet voor het geval waarin een eenmalige uitkering 

gebeurde op grond van het beginsel gegeven is gegeven
290

. 

 

5.3.4 Begeleidende maatregelen 

 

229. De persoon aan wie bijzondere beschermingsmaatregelen worden toegekend, heeft van 

rechtswege recht op psychologische begeleiding, op hulp bij het zoeken naar werk en op 

tussenkomst bij de uitoefening van verworven pecuniaire rechten
291

. 

 

5.4 De procedure 

 

230. Het gemotiveerd verzoekschrift wordt door het openbaar ministerie of de onderzoeksrechter 

ingediend bij de beschermingscommissie. Hierdoor wordt er verzocht om toekenning van 

beschermingsmaatregelen en financiële hulpmaatregelen. Er dient opgemerkt te worden dat noch de 

verdachte, noch de burgerlijke partij, noch de getuige zelf rechtstreeks zo'n verzoekschrift kan 

indienen bij de beschermingscommissie. Zij kunnen wel het openbaar ministerie of de 

onderzoeksrechter verzoeken om een verzoekschrift in te dienen, maar deze zijn daar niet door 

gebonden. De getuige kan overeenkomstig art.105 §1 Sv. eventueel ook een schriftelijk en 

gemotiveerd verzoekschrift richten tot het openbaar ministerie of de onderzoeksrechter om te 

vragen dat andere personen dan de leden van zijn gezin of zijn verwanten bescherming zou worden 

geboden
292

. 

Het verzoekschrift moet de datum, de naam en de functie van de magistraat, de naam, voornaam en 

woonplaats van de persoon voor wie de beschermingsmaatregelen worden gevraagd vermelden. Er 

moet ook instaan of er wordt verzocht om gewone of bijzondere beschermingsmaatregelen. Worden 

er bijzondere maatregelen gevraagd, dan dient te worden meegedeeld of het om een relocatie van 

meer dan 45 dagen gaat of om een identiteitswijziging
293

. 
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231. De procureur des Konings zendt uiteindelijk het verzoekschrift tezamen met een afschrift van 

het strafdossier naar de voorzitter van de beschermingscommissie. Ook als het initiatief uitgaat van 

de onderzoeksrechter dient deze het eerst over te maken aan de procureur des Konings die het 

verzoekschrift dan onmiddellijk doorstuurt. Zodra de voorzitter het verzoekschrift heeft ontvangen, 

verzoekt hij de Directeur-generaal gerechtelijke politie van de federale politie om een schriftelijk 

advies. Zodra de voorzitter dit advies heeft ontvangen, roept hij de commissie samen om over het 

verzoek te beslissen. De beslissing gebeurt bij meerderheid van stemmen en houdt een precieze 

opgave in van de bijzondere beschermingsmaatregelen en de financiële hulpmaatregelen die in 

voorkomend geval worden toegekend. Worden er alleen gewone beschermingsmaatregelen 

toegekend, dan is de commissie ermee belast te bepalen welke maatregelen concreet worden 

genomen. Tegen deze beslissing staat geen rechtsmiddel open. Belangrijk om op te merken is dat 

tijdens de hele procedure de getuige niet wordt gehoord door de beschermingscommissie
294

. 

 

 

232. Ingeval van hoogdringendheid kan de voorzitter van de beschermingscommissie na 

samenspraak met de Directeur-generaal van de gerechtelijke politie van de federale politie bij 

voorlopige beslissing gewone beschermingsmaatregelen toekennen. Deze beslissing dient te worden 

gemotiveerd en vermeldt de precieze maatregelen die worden toegekend. De voorlopige beslissing 

wordt van rechtswege opgeheven door de beslissing van de beschermingscommissie over de toe te 

kennen beschermingsmaatregelen
295

. 

 

233. Nadat de getuige de beslissing over het toekennen van de maatregelen heeft ontvangen, dient 

hij een schriftelijk memorandum te ondertekenen. Dit is een eenzijdige akte waarin de 

verplichtingen van de getuige worden gepreciseerd. Zo verbindt hij zich ertoe om oprechte en 

volledige verklaringen af te leggen. Hij verbindt zich er ook toe om te getuigen telkens hij hierom 

verzocht wordt
296

. 
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5.5 Wijziging en intrekking van de maatregelen 

 

234. De toegekende maatregelen kunnen worden gewijzigd indien ze niet meer volstaan of indien 

minder verstrekkende maatregelen volstaan om de bescherming van de getuige te verzekeren. De 

subsidiariteitsvereiste speelt dus niet alleen een rol bij de toekenning van de maatregelen maar 

tijdens de hele periode van de bescherming
297

. 

 

235. Een facultatieve wijziging of intrekking is mogelijk in de volgende omstandigheden
298

: 

 _De getuige wordt ervan verdacht een wanbedrijf of een misdaad te hebben begaan na de 

toekenning van de maatregelen 

 _De getuige wordt schuldig bevonden aan een feit dat een gevangenisstraf van een jaar of 

   zwaarder tot gevolg kan hebben. Er wordt dus verwezen naar de straf in abstracto 

 _De getuige stelt handelingen die afbreuk doen aan de maatregelen 

 _De getuige leeft de bepalingen van het memorandum niet na 

 

 

 

236. De intrekking van de maatregelen is verplicht als de getuige geen gevaar meer loopt of 

wanneer hij inverdenking wordt gesteld of vervolgd voor de feiten die het voorwerp uitmaken van 

zijn getuigenis
299

. 

 

237. De beslissing tot wijziging en intrekking dient te worden voorafgegaan door een gemotiveerd 

advies van de Directeur-generaal gerechtelijke politie van de federale politie. De procedure is 

dezelfde als die van de toekenning van de maatregelen. Dit wil dus zeggen dat er ook hier niet 

voorzien is in een gesprek met de getuige zelf
300

. Dit, gekoppeld aan het feit dat er tegen de 

beslissing geen rechtsmiddel openstaat, zorgt ervoor dat de getuige in een ongunstige situatie 

terecht kan komen. Hij kan immers zijn wensen net kenbaar maken. 
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Hoofdstuk 6: Het verhoor op afstand 

 

6.1 Algemeen 

 

238. Met de Wet van 2 augustus 2002 werd in het Wetboek van Strafvordering een nieuw hoofdstuk 

VIIquater ingevoerd dat onder andere het verhoor op afstand regelt. De mogelijkheid die nu wordt 

geboden om verhoren doen op afstand, door middel van videoconferentie, telefoonconferentie of 

gesloten televisiecircuit, is vooral van belang in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. Nu 

kunnen immers personen verhoord worden terwijl ze beschermd worden tegen intimidatie, 

bedreiging en geweld. Door gebruik te maken beeld- en stemvervorming kan er daarenboven een 

zekere mate van anonimiteit worden verleend aan de getuige
301

. 

 

239. In de wet zelf worden geen definities gegeven van de nieuw ingevoerde begrippen. Dit in 

combinatie met de beperkte bewijswaarde en het gebrek aan juridische consequenties wat eventuele 

afwijkingen betreft, laat ruime interpretaties toe
302

. 

 

240. BOCKSTAELE omschrijft de videoconferentie als een rechtstreekse audiovisuele verbinding, 

in reële tijd tussen de ruimte waar de ondervragende autoriteit zich bevindt en een voor het publiek 

onbekende ruimte waar de getuige zich bevindt. De telefoonconferentie is een rechtstreekse 

telefonische verbinding, in reële tijd, tussen de ruimte waar de ondervragende autoriteit zich bevindt 

en een voor het publiek onbekende ruimte, waar de getuige zich bevindt. 

Een gesloten televisiecircuit is een rechtstreekse audiovisuele verbinding tussen de zittingszaal waar 

het proces wordt gevoerd of de ruimte waar de ondervragende instantie zich bevindt en een andere, 

niet openbaar toegankelijke ruimte in hetzelfde gebouw waar de getuige zich bevindt
303

. 

 

6.2 Toepassingsgebied 

 

241. De regel is dat degene die moet getuigen, persoonlijk verschijnt. Wanneer dit echter niet 

mogelijk is, kan het verhoor volgens subsidiariteit plaatsvinden door middel van een 

videoconferentie of van een gesloten televisiecircuit. Pas wanneer dit niet mogelijk of wenselijk is, 
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kan er overgegaan worden tot een telefoonconferentie. Een telefoonconferentie is dus pas de laatste 

piste. Hierbij heeft de verdediging immers niet de mogelijkheid om de reacties van de getuige waar 

te nemen
304

.  Opgemerkt dient te worden dat deze regels niet zijn voorgeschreven op straffe van 

nietigheid. Afwijken van de regels is dus mogelijk zolang men de rechten van de verdediging in 

acht neemt
305

. 

 

242. Tijdens het vooronderzoek kan een video-of telefoonconferentie enkel worden toegepast m.b.t. 

in het buitenland verblijvende getuigen aan wie ofwel beschermingsmaatregelen zijn toegekend of 

indien er wederkerigheid is gewaarborgd. Een gesloten televisiecircuit kan enkel toegepast worden 

bij een in het binnenland verblijvende getuige aan wie de getuigenbeschermingscommissie een 

beschermingsmaatregel heeft toegekend. In de Senaat werd betreurd dat het toepassingsgebied van 

de wet niet algemeen werd uitgebreid m.b.t. het vooronderzoek. De minister antwoordde dat het 

principe blijft dat de getuige persoonlijk aanwezig moet zijn bij het verhoor in het stadium van het 

vooronderzoek
306

. 

 

243. Wat de vereiste van wederkerigheid betreft is het voldoende dat het aangezochte land zowel 

juridisch als technisch bij machte is om dergelijk verhoor af te nemen. Er is dus geen akkoord 

vereist tussen België en het andere land. Van deze bepalingen kan worden afgeweken zolang de 

rechten van de verdediging worden gerespecteerd
307

. 

 

6.3 Het verhoor op afstand tijdens het vooronderzoek 

 

244. De beslissing om over te gaan tot een verhoor op afstand wordt genomen door de procureur 

des Konings of de onderzoeksrechter. Vermits zij het proces-verbaal moeten opstellen, hebben zij de 

leiding over het verhoor. Zij moeten ook zelf het verhoor leiden, wat dus wil zeggen dat ze geen 

politieambtenaar kunnen aanwijzen om het verhoor af te nemen
308

. 
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245. In de ruimte waar de getuige zich bevindt, is er een officier van gerechtelijke politie of een 

politieambtenaar aangewezen door de procureur des Konings of de onderzoeksrechter aanwezig. 

Wanneer de getuige zich in het buitenland bevindt, zal het een buitenlandse justitiële autoriteit zijn 

die erbij aanwezig is. Beeld- en stemvervorming worden uitgesloten voor wat het verhoor op 

afstand tijdens het vooronderzoek betreft
309

. 

 

246. De procureur des Konings in het opsporingsonderzoek of de onderzoeksrechter in het 

gerechtelijk onderzoek stelt van het verhoor een proces-verbaal op waarin hij de belangrijkste 

elementen vermeld en eventueel de belangrijke passages overschrijft. Dit proces-verbaal heeft 

dezelfde bewijswaarde als elk ander proces-verbaal van een tijdens het vooronderzoek afgenomen 

verhoor
310

. 

 

247. Aangezien de ondervragende instantie en de getuige zich op afzonderlijke locaties bevinden, 

zijn er minstens twee complementaire processen-verbaal noodzakelijk die, samen gelezen een 

volledig beeld geven van de omstandigheden van het verhoor. Dit wil dus zeggen dat ook de bij de 

getuige aanwezige politieambtenaar of de buitenlandse justitiële autoriteiten een proces-verbaal 

moeten opmaken. 

 

6.4 Het verhoor op afstand tijdens de terechtzitting 

 

248. De procureur des Konings kan vorderen dat een bedreigde getuige aan wie de 

getuigenbeschermingscommissie beschermingsmaatregelen heeft toegekend of een in het buitenland 

verblijvende getuige met zijn instemming wordt verhoord via een videoconferentie. Een 

telefoonconferentie is pas mogelijk als alle andere modaliteiten onmogelijk of niet wenselijk zijn. 

De bedreigde getuige kan ook worden gehoord via een gesloten televisiecircuit
311

. 

 

249. Belangrijk is dat de wetgever de bevoegdheid om een verhoor op afstand te vorderen enkel 

heeft toegewezen aan het openbaar ministerie. Omwille van het ontbreken van sancties echter 

kunnen ook andere partijen zo'n verzoek indienen. De enige toetssteen zal dan de eerbiediging van 

de rechten van verdediging zijn
312

. 
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250. De rechtbank is bovendien niet verplicht om in te gaan op de verzoeken. Ze kan dus ook 

beslissen dat de getuige persoonlijk dient te verschijnen. 

 

251. Er wordt in de wet niet expliciet gesteld wie de leiding heeft over het verhoor. Maar vermits 

het hier gaat om een verhoor ter terechtzitting lijkt het logisch dat het hier om een tegensprekelijk 

verhoor zal gaan waaraan alle betrokken partijen moeten kunnen deelnemen op gelijke voet. De 

beginselen van tegensprekelijkheid, oraliteit en onmiddellijkheid moeten dus worden 

gerespecteerd
313

. 

 

252. Net zoals bij een verhoor op afstand tijdens het vooronderzoek bevindt zich bij de getuige een 

politieambtenaar of, wanneer de getuige zich in het buitenland bevindt, een buitenlandse justitiële 

autoriteit
314

. 

 

253. Als een verhoor op afstand noodzakelijk blijkt, terwijl de getuige nog geen 

beschermingsmaatregelen geniet, kan bij hoogdringendheid  een verzoek ingediend worden. In 

voorkomend geval zal de procureur des Konings de voorzitter van de rechtbank op de hoogte 

brengen van het feit dat aan de getuige beschermingsmaatregelen dienen te worden verleend 

vooraleer hij zijn getuigenis aflegt. Dit kan dan opgevangen worden door de voorlopige 

maatregelen bij hoogdringendheid (zie supra)
315

. 

 

254. Bij een verhoor op afstand tijdens de terechtzitting kan er wel sprake zijn van stem- en 

beeldvervorming. Het zal de procureur des Konigns zijn die dit verzoekt bij een met redenen 

omklede vordering. In de wet is er niet voorzien dat ook nog andere partijen een dergelijk verzoek 

tot de rechtbank kunnen richten
316

. In voorkomend geval zal de verklaring slechts in aanmerking 

worden genomen als bewijs op voorwaarde dat zij in afdoende mate steun vindt in de andere 

bewijsmiddelen
317

. 
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6.5 Het verhoor op afstand voor het hof van assisen 

 

255. De procedures inzake een verhoor op afstand voor het hof van assisen zijn in principe dezelfde 

als die voor een gewone rechtbank. Omwille van de aard van het hof van assisen zijn er wel enkele 

verschillen die ik hieronder zal behandelen. 

 

256. Een eerste belangrijk verschil is dat de voorzitter hier wel een ambtshalve bevoegdheid heeft 

om anonieme getuigen te verhoren via een verhoor op afstand, daar waar bij een gewone 

terechtzitting deze bevoegdheid alleen toekomt aan het openbaar ministerie. Er kan door de partijen 

nog steeds verzet worden aangetekend tegen het horen van bepaalde getuigen. In voorkomend geval 

zal het Hof er onafhankelijk over beslissen
318

. 

 

257. Wat de leiding van het verhoor zelf betreft, moet verwezen worden naar de gewone 

procedureregels die in assisenzaken gelden. Alle vragen dienen dus bij monde van de voorzitter 

gesteld te worden, tenzij deze een rechtstreekse vraagstelling toelaat. Het gaat hier om een 

tegensprekelijk verhoor waaraan alle partijen kunnen deelnemen. De leiding ervan ligt bij de 

voorzitter van het hof van assisen
319

. 

 

258. Op grond van art.317 derde lid Sv. kan de voorzitter de getuigen de toestemming geven om 

tijdens hun verklaringen notities te gebruiken, die vooraf ter zitting worden neergelegd en bij het 

dossier worden gevoegd. Bij een verhoor op afstand kan dit wel enkele praktische problemen 

opleveren. Als de getuige zich in hetzelfde gebouw bevindt als het hof, stelt dit niet zoveel 

problemen. De getuige kan dan nog steeds voor het begin van het verhoor zijn notities voorleggen 

aan de voorzitter. Moeilijker is het echter als de getuige zich ergens anders bevindt. Dan dienen er 

technische middelen voorhanden te zijn om een kopie van de gebruikte nota voor de aanvang van 

het eigenlijke verhoor over te maken aan de voorzitter van het hof van assisen
320

. 

 

259. De audiovisuele of auditieve opname van een verhoor moet beschouwd worden als een 

bijzonder realistisch proces-verbaal en het afspelen ervan tijdens de terechtzitting moet 

gelijkgesteld worden met het voorlezen van schriftelijke verklaringen van een getuige. Art.354 Sv. 
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verleent aan de voorzitter van het hof van assisen de bevoegdheid om de schriftelijke verklaringen 

van niet verschenen gedagvaarde getuigen ter terechtzitting voor te lezen. Uiteraard kan de 

voorzitter dan eveneens beslissen om de opname van het verhoor tijdens de fase van het 

vooronderzoek te laten afspelen ter terechtzitting. Dit is geen inbreuk op het mondeling karakter 

van de assisenprocedure
321

. 

 

260. Er moet echter wel rekening worden gehouden met art.341 Sv. dat stelt dat de onder eed 

afgelegde verklaringen niet aan de jury mogen worden meegedeeld. 

 

261. De procureur generaal kan het hof vorderen om te beslissen beeld- en stemvervorming toe te 

staan. Hier gaat het dus om een beslissing van het hof en niet om een uitoefening van de 

discretionaire macht van de voorzitter van het hof van assisen. Niettegenstaande de wet een 

wettelijk bewijsminimum oplegt ingeval van beeld- en stemvervorming legt ze de voorzitter niet op 

om de jury te waarschuwen dat de afgelegde verklaringen waarbij beeld- en stemvervorming werd 

toegestaan slechts in aanmerking kunnen komen als bewijs op voorwaarde dat zij in afdoende mate 

steun vinden in andere bewijsmiddelen
322

. 

 

6.6 Het juridisch statuut van de opnames 

 

262. Met uitzonderingvan de procedure voor het hof van assisen, bestaat er een verplichting om een 

audiovisuele of auditieve opname te maken van elk verhoor via videoconferentie, gesloten 

televisiecircuit of telefoonconferentie in twee exemplaren. Beide opnames worden als origineel 

beschouwd en ter griffie neergelegd als overtuigingsstukken. Ze worden tevens bij het dossier 

gevoegd
323

. 

 

263. De audiovisuele opnamen hebben de waarde van een volledig bewijs, de auditieve die van een 

steunbewijs. De wetgever was immers de mening toegedaan dat de aantasting van de rechten van 

verdediging bij een verhoor via teleconferentie groter is dan bij een verhoor via videoconferentie of 

gesloten televisiecircuit, omdat het niet mogelijk is om de non-verbale signalen van de getuige waar 

te nemen. Voor het hof van assisen hebben alle opnames slechts de waarde van een steunbewijs
324

. 

 

                                                 
321

BOCKSTAELE, M., “video-, telefoonconferentie en gesloten televisiecircuit”, p.14 
322

BOCKSTAELE, M., “video-, telefoonconferentie en gesloten televisiecircuit”, p.14 
323

BOCKSTAELE, M., “video-, telefoonconferentie en gesloten televisiecircuit”, p.20 
324

BOCKSTAELE, M., “video-, telefoonconferentie en gesloten televisiecircuit”, p.21 



                                                                                                                                                            81 

Slotbeschouwingen 

 

1. Met betrekking tot de anonieme getuige 

 

264. Het is een positief teken dat het gebruik van anonieme getuigenissen wordt getolereerd door de 

Belgische rechtspraak. Er moet immers streng kunnen worden opgetreden tegen de georganiseerde 

criminaliteit. Het zou echter nog beter zijn moest de wetgever de taak op zich nemen om de 

regelgeving dienaangaande uit te breiden. Thans is er immers niets bepaald over de waarde van een 

anonieme getuigenis. Alles wordt overgelaten aan de beoordeling van de rechter. Op zich laat dit 

wel enige soepelheid toe, maar met het oog op de rechten van de verdediging lijkt het mij toch 

aangeraden om een soort van wettelijk bewijsminimum uit te werken. Er dient dus wettelijk te 

worden bepaald dat een veroordeling niet uitsluitend kan worden gebaseerd op anonieme bronnen. 

 

265. In dat opzicht zou men ook de motiveringsplicht van de rechter moeten uitbreiden. Zo zou hij 

moeten aangeven waarom de anonimiteit is toegekend en dat de getuigenis hoogstens als 

steunbewijs heeft meegespeeld. 

 

266. Tenslotte zou men ook de rol van de onderzoeksrechter moeten uitbreiden. Het is het beste 

voor de goede rechtsgang dat deze zoveel mogelijk controle uitoefent op de anonieme bronnen. 

 

2. Met betrekking tot de bedreigde getuige 

 

267. De mogelijke maatregelen zouden anders moeten worden aangegeven. Op dit moment schrijft 

de wet een niet-limitatieve lijst voor van beschikbare maatregelen. Dit wil dus zeggen dat er ook 

andere maatregelen kunnen worden getroffen die mogelijks de rechten van verdediging schenden. 

De lijst limitatief maken lijkt mij geen optie. De getuigenbeschermingscommissie moet immers 

kunnen inspelen op elke situatie. Als er dan toch wordt gekozen voor een maatregelen die niet op de 

lijst voorkomt, zou er een aparte procedure moeten worden gevolgd om er zeker van te zijn dat de 

rechten van verdediging niet worden geschaad. 

 

268. De intrekking van de maatregelen ingevolge van een formele inverdenkingstelling van de 

bedreigde getuige zou moeten worden aangepast. Zal het openbaar ministerie immers overgaan tot 

vervolging als het daardoor een belangrijke getuige verliest? 
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269. Als conclusie wil ik dus stellen dat er niet moet worden getwijfeld om de rechten van 

verdediging uit te breiden. Daarom lijkt het mij dus best dat er voorlopig een regeling wordt 

uitgewerkt aangaande de bewijswaarde van getuigenissen die niet geheel tegensprekelijk zijn 

verlopen. 
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