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De potpourri II-wet omvat heel wat wijzigingen aan het materieel en formeel strafrecht en sommige daarvan 

zijn erg ingrijpend. In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste wijzigingen op het vlak 

van het strafprocesrecht. Met name worden de aanpassingen besproken die betrekking hebben op de verjaring 

van de strafvordering, de mini-instructie, het telefonie-onderzoek, de invoering van conclusietermijnen in 

strafzaken, de invoering van een guilty plea, de aanpassingen aan de minnelijke schikking en de beperking 

van het onmiddellijk cassatieberoep.

I. Inleiding

1. Er kan bezwaarlijk gezegd worden dat de wetgever 

deze legislatuur stilzit. Nadat eerder al het burgerlijk pro-

cesrecht behoorlijk wat wijzigingen te verwerken kreeg 

met de zogenaamde potpourri I-wet,1 betret  de volgende 

eposide van het potpourriverhaal het straf(proces)recht.2 

Niettegenstaande ondertussen een grote hervorming van 

zowel het Strafwetboek als het Wetboek van Strafvorde-

ring in voorbereiding is,3 is het de bedoeling van de wet-

gever om met de potpourri II-wet4 vooral enkele «quick 

wins» te introduceren die ervoor zouden moeten zorgen 

dat de strafprocedure vlotter verloopt door de «acute no-

den» aan te pakken. De potpourri II-wet omvat echter 

heel wat wijzigingen aan het materiële en formele straf-

recht en sommige daarvan zijn erg ingrijpend.

In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de 

belangrijkste wijzigingen op het vlak van het strafproces-

1 Wet van 19  oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk 
procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 22 ok-
tober 2015.
2 Al moet het gezegd dat de potpourri I-wet ook al een wijziging be-
vatte met betrekking tot de verjaring van de strafvordering (cf. infra, 
randnr. 2).
3 Beleidsverklaring van de minister van Justitie van 17  november 
2014, Parl.St. Kamer 2014-15, nr.  54-0020/018, inzonderheid p.  13-
21. Zie ook het MB van 30 oktober 2015 houdende oprichting van de 
Commissies tot hervorming van het strafrecht en van het strafproces-
recht, BS 29 december 2015, p. 80.174.
4 Wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de straf-
vordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 19 fe-
bruari 2016. Zie voor een overzicht van de beleidsverklaringen die tot 
deze wet hebben geleid: M. Minnaert, «Hervormingen in het straf-
proces anno 2016: inleidende bloemlezing van beleidsteksten», NC 
2016, 1-16. Zie over de wet zelf: X, «De wet van 5 februari 2016 tot 
wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse 
bepalingen inzake justitie (Potpourri II), gewikt en gewogen», T.Strafr. 
2016, 2-58.

recht.5 De aanpassingen die besproken worden, hebben 

betrekking op de verjaring van de strafvordering, de mi-

ni-instructie, het telefonie-onderzoek, de invoering van 

conclusietermijnen in strafzaken, de invoering van een 

guilty plea, de aanpassingen aan de minnelijke schikking 

en de beperking van het onmiddellijk cassatieberoep. Het 

nieuwe regime inzake verzet en hoger beroep, dat uiter-

aard ook een van de belangrijkste wijzigingen aan het 

strafprocesrecht bevat, werd reeds eerder in dit tijdschrit  

uitgebreid besproken6 en komt dus niet meer aan bod in 

dit overzicht. Dat geldt ook voor de wijzigingen inzake 

voorlopige hechtenis, waarvan de belangrijkste (inzon-

derheid de handhavingstermijn van twee maanden vanaf 

de derde beslissing van het onderzoeksgerecht) in wer-

king treden op 1  juli 2016. Die wijzigingen zullen later 

in een afzonderlijk bijdrage in dit tijdschrit  worden be-

sproken. Andere wijzigingen die niet in dit overzicht zijn 

opgenomen, hebben betrekking op de inbeslagneming 

per equivalent,7 de geldigheid van de dagvaarding bij ver-

daging of voortzetting van de zaak,8 de afschai  ng van 

art.  136ter Sv., de invordering van verbeurdverklaarde 

5 Ook voor het materiële strafrecht bevat de wet erg belangrijke wij-
zigingen (waarvan de algemene correctionaliseerbaarheid van misda-
den misschien wel de meest opvallende is). Zie over dit laatste de in 
het volgende nummer van dit tijdschrit  te verschijnen bijdrage van 
L. Van Den Steen, «De Potpourri II-wet en de veralgemeende cor-
rectionalisering: een prefab bouwwerk met onstabiele fundamenten».
6 S. Van Overbeke, «Verzet en hoger beroep in strafzaken na de wet 
van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvorde-
ring en houdende diverse bepalingen inzake justitie («Potpourri II»)», 
RW 2015-16, 1403-1413 (eerste deel) en 1442-1459 (tweede deel).
7 Zie het gewijzigde art. 35ter, § 1 Sv., dat er in essentie toe strekt dat 
een beslag bij equivalent nu ook mogelijk is op de voorwerpen van 
heling en witwassen.
8 Zie de gewijzigde art. 145 en 182 Sv., die bepalen dat de dagvaarding 
geldig blijt  in geval van verdaging van de zaak tot een bepaalde datum 
of in geval van voortzetting op een bepaalde datum.
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goederen, geldboeten en gerechtskosten,9 de hervorming 

van de procedure van het hof van assisen,10 de betekening 

aan de procureur des Konings11 en het Europees aanhou-

dingsbevel.12

II. Wijzigingen aan de verjaring van de strafvordering

A. Wijzigingen aan art. 21 VTSv.

2. Wat de verjaringstermijnen betret , werd al in de 

eerste potpourri-wet voorzien in een verlenging van de 

verjaringstermijn naar twintig jaar voor de (toen nog) 

niet-correctionaliseerbare misdaden. De reden waarom 

met die wijziging niet werd gewacht tot de potpourri II-

wet, is dat deze verlenging van de verjaringstermijn, die 

trouwens aangekondigd werd in het regeerakkoord van 

de huidige regering, al eerder noodzakelijk was om te 

verhinderen dat het dossier «Bende van Nijvel» zou ver-

jaren.13 Een verlenging van de verjaringstermijnen is dan 

ook niet meer aan de orde in de tweede potpourri-wet. 

Toch is gesleuteld aan art.  21 VTSv., dat de termijnen 

van de verjaring van de strafvordering bevat. De belang-

rijkste reden daarvoor, naast de wil van de wetgever om 

deze bepaling wat beter te structureren, heet  te maken 

met het feit dat de wetgever ervoor geopteerd heet  om 

voortaan alle misdaden vatbaar te maken voor correcti-

onalisering14, om op die manier het aantal assisenzaken 

fel te verminderen, als al niet gesproken kan worden 

van een complete uitholling van de assisenprocedure.15 

Art. 21 VTSv. maakte immers voor de verjaringstermijn 

9 Het betret  beperkte wijzigingen, o.m. om de uitvoering van beslis-
singen met betrekking tot de verbeurdverklaring van onroerende goe-
deren meer ei  ciënt te laten verlopen.
10 De belangrijkste wijziging betret  de deelname van de beroepsma-
gistraten aan het beraad over de schuldvraag (zie art. 327 Sv.). Daar-
naast worden ook het verzet in assisenzaken en de organisatie en de 
samenstelling van het hof aangepast.
11 Zie de gewijzigde art. 40, tweede lid en art. 57, tweede lid Ger.W.
12 Zie het herstelde en gewijzigde art. 13, § 4 van de wet van 19 de-
cember 2003 betref ende het Europees aanhoudingsbevel, BS 22 de-
cember 2003.
13 Daarmee heet  de wetgever al voor de tweede maal de verjarings-
termijnen verlengd om de verjaring in dat dossier tegen te gaan. De 
eerste verlenging (van tien naar vijt ien jaar) werd ingevoerd bij de 
wet van 16  juli 2002 tot wijziging van de verschillende bepalingen 
teneinde inzonderheid de verjaringstermijnen voor niet-correctiona-
liseerbare misdaden te verlengen (BS 5 september 2002).
14 Zie hierover o.m.: V. Franssen, «Op zoek naar de grenzen van het 
mechanisme van correctionalisering. Potpourri II en de spreekwoor-
delijke olifant», Panopticon 2016, 49-58. Zie voor een kritiek op het 
nagenoeg automatisch correctionaliseren ook: F. Deruyck, «Over de 
correctionalisering van misdaden: pleidooi voor «intelligent design»» 
in F. Deruyck, M. De Swaef, J. Rozie, M. Rozie, Ph. Traest en R. 
Verstraeten (eds.), De wet voorbij. Liber amicorum Luc Huybrechts, 
Antwerpen, Intersentia, 2010, 123-140.
15 Ook de assisenprocedure zelf werd, zoals hierboven al vermeld, 
trouwens gewijzigd: voortaan zullen de beroepsmagistraten deelne-
men aan de beraadslaging van de juryleden (zie art. 327 Sv.).

een onderscheid tussen de niet-correctionaliseerbare en 

de correctionaliseerbare misdaden. Aangezien thans alle 

misdaden correctionaliseerbaar zijn, zou dat onderscheid 

uiteraard geen zin meer hebben gehad.

De huidige versie van art.  21 VTSv. voorziet in een 

termijn van twintig jaar voor twee categorieën van mis-

daden, namelijk enerzijds de misdaden die strab aar zijn 

met levenslange opsluiting (bv. moord) en anderzijds een 

reeks opgesomde misdaden16 voor zover het slachtof er 

ervan een minderjarige is. Is het slachtof er voor wat die 

tweede categorie van misdaden betret  meerderjarig, dan 

bedraagt de verjaringstermijn vijt ien jaar. Dezelfde ter-

mijn is ook (nog steeds) van toepassing voor zedenmis-

drijven, genitale verminking of mensenhandel, opnieuw 

voor zover het slachtof er van die feiten minderjarig is.17 

De overige termijnen blijven eveneens ongewijzigd, na-

melijk tien jaren voor misdaden die niet tot één van de 

hierboven beschreven gevallen behoren én die in ab-

stracto strab aar zijn met opsluiting van meer dan twin-

tig jaar, vijf jaren voor wanbedrijven en voor de overige 

gecorrectionaliseerde misdaden, één jaar voor gecontra-

ventionaliseerde misdaden en zes maanden voor overtre-

dingen.

B. Uitstel van de aanvang bij een voortgezet zedenmisdrijf 

met verschillende minderjarige slachtof ers

3. Ook art.  21bis VTSv. werd aangepast. Allereerst 

verwijst het eerste lid ervan nu naar de misdrijven opge-

somd in art. 21, eerste lid, 2°, tweede streepje VTSv. voor 

wat betret  de feiten waarvan de verjaringstermijn pas be-

gint te lopen op het ogenblik dat het slachtof er de leet ijd 

van achttien jaar bereikt. Dit is geen inhoudelijke wijzi-

ging, aangezien het ook voorheen al ging om zedenmis-

drijven, genitale verminking of mensenhandel met het 

oog op uitbuiting of prostitutie. Het heet  wel als voor-

deel dat dezelfde opsomming van misdrijven niet in twee 

bepalingen terug te vinden is, wat een eventuele aanvul-

ling van de opsomming in de toekomst gemakkelijker 

maakt.18

16 Het betret  de misdaden omschreven in art.  102, tweede lid, 
art.  122, derde punt, art.  138, §  1, eerste lid, 9°, art.  376, eerste lid, 
art. 393 of art. 417ter, derde lid Sw., art. 30, § 2 van de wet van 27 juni 
1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919 betref-
fende de regeling der Luchtvaart, art. 34, 35, 68, derde lid, 69, tweede 
en derde lid van de wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het 
Tucht- en Strafwetboek voor de koopvaardij en de zeevisscherij of 
art. 4, § 3, derde lid van de wet van 30 december 2009 betref ende de 
strijd tegen piraterij op zee. In al die gevallen betret  het een misdaad 
met de dood van het slachtof er tot gevolg.
17 Zie huidig art. 21, eerste lid, 2° VTSv.
18 De oorspronkelijke opsomming zoals ingevoerd in 1995 (art. 1 van 
de wet van 13 april 1995 betref ende seksueel misbruik ten aanzien 
van minderjarigen, BS 25  april 1995, err. BS 17  juni 1995 en 6  juli 
1995) bevatte enkel de zedenmisdrijven en werd reeds tweemaal aan-
gevuld, namelijk door art. 35, 1° van de wet van 28 november 2000 
(wet van 28  november 2000 betref ende de strafrechtelijke bescher-
ming van minderjarigen, BS 17 maart 2001) en door art. 24 van de 
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Wat wel een inhoudelijke wijziging uitmaakt, is het 

huidige tweede lid van art. 21bis VTSv., waaruit volgt dat 

de verjaringstermijn voor de zojuist opgesomde misdrij-

ven die een voortgezet misdrijf uitmaken, pas begint te 

lopen vanaf de dag waarop het jongste slachtof er de leef-

tijd van achttien jaar bereikt, behalve indien de termijn 

tussen twee feiten onderling de verjaringstermijn over-

schrijdt. Deze nieuwe regel is gebaseerd op een aanbeve-

ling van de Bijzondere Commissie seksueel misbruik19 en 

heet  te maken met het feit dat het Hof van Cassatie over 

de vroegere regeling heet  gepreciseerd dat uit geen en-

kele wetsbepaling volgde dat, in geval van een collectief 

misdrijf met verschillende misdrijven die binnen het toe-

passingsgebied van (het toenmalige) art. 21bis, eerste lid 

VTSv. vielen, de verjaringstermijn van de strafvordering 

pas zou zijn beginnen te lopen vanaf de dag waarop het 

jongste slachtof er de leet ijd van achttien jaar bereikt.20 

Vanaf 29 februari 2016 is dat dus wel het geval.21 Dat be-

tekent dat wanneer er sprake is van verschillende feiten 

gepleegd door dezelfde dader op verschillende minderja-

rige slachtof ers, de verjaring voor het geheel van de fei-

ten pas een aanvang neemt op het ogenblik dat het jong-

ste slachtof er achttien jaar wordt. Wel mag er tussen de 

feiten onderling geen termijn verstreken zijn die langer 

is dan de verjaringstermijn,22 waarbij moet worden aan-

genomen dat die termijn gebeurlijk verlengd kan worden 

door stuiting of schorsing.23 De vraag is natuurlijk wat 

wordt bedoeld met het jongste slachtof er, aangezien de 

tekst van de wet zowel betrekking zou kunnen hebben op 

het laatst geboren slachtof er als op het slachtof er dat het 

jongst was ten tijde van de feiten. Uit de voorbereidende 

werkzaamheden blijkt dat het de leet ijd van het laatst ge-

boren slachtof er is, die determinerend is.24

wet van 10 augustus 2005 (wet van 10 augustus 2005 tot wijziging van 
diverse bepalingen met het oog op de versterking van de strijd tegen 
mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van huisjes-
melkers, BS 2 september 2005).
19 Zie: Verslag namens de Bijzondere Commissie betref ende de be-
handeling van seksueel misbruik en feiten van pedoi lie binnen een 
gezagsrelatie, inzonderheid binnen de Kerk, Parl.St. Kamer 2010-11, 
nr. 53-0520/002, p. 405-406.
20 Cass. 25 oktober 2006, AR P.06.0518.F, Arr.Cass. 2006, 2111, JLMB 
2007, 793, Pas. 2006, 2150, Rev.dr.pén. 2007, 264, noot O. Michiels.
21 Op grond van vaste rechtspraak geldt een gewijzigde verjarings-
regel voor alle feiten die op grond van de oude wetgeving nog niet 
verjaard waren op het ogenblik van de inwerkingtreding van de 
nieuwe regel. Zie bv. inzake de in 2013 ingevoerde schorsingsgrond 
betref ende het bijkomend onderzoek in het kader van de regeling 
van de rechtspleging en de vonnisfase: Cass. 27 november 2013, AR 
P.13.1078.F, T.Strafr. 2014, 63, noot F. Schuermans, Dr.pén.entr. 2014, 
269, noot P. Catrice.
22 Aangezien deze vijt ien jaar bedraagt, zou het dan wel al om erg 
oude feiten moeten gaan, maar dat is uiteraard niet onmogelijk.
23 Wat ook de regel is met betrekking tot de aanvang van de verjaring 
bij voortgezette misdrijven (zie hierover: J. Meese, De duur van het 
strafproces. Onderzoek naar de termijn waarbinnen een strafprocedure 
moet of mag worden afgehandeld, Gent, Larcier, 2006, p. 156, nr. 168).
24 Verslag in eerste lezing namens de Commissie voor de Justitie, Parl.
St. Kamer 2015-16, nr. 54-1418/005, p. 93.

C. Nieuwe schorsingsgrond

4. Als laatste wijziging met betrekking tot de verjaring 

van de strafvordering is er de invoering van (alweer) een 

nieuwe schorsingsgrond. Met name wordt aan art.  24 

VTSv. een nieuw lid toegevoegd blijkens welk de verja-

ring geschorst is wanneer een beklaagde verzet aantekent 

dat onontvankelijk of ongedaan wordt verklaard, gedu-

rende de behandeling ervan. De schorsing geldt dan met 

name vanaf de akte van verzet tot de beslissing die vast-

stelt dat het verzet onontvankelijk of ongedaan is. Aange-

zien de woorden «ongedaan verzet» door de potpourri II-

wet een totaal andere invulling krijgen dan voorheen,25 

mag worden aangenomen dat deze schorsingsgrond va-

ker zal moeten worden toegepast dan men op het eerste 

gezicht zou vermoeden. Volgens de wetgever was deze 

schorsingsgrond nodig omdat vele beklaagden misbruik 

maken van de verstekprocedure.26

Het invoeren van een nieuwe schorsingsgrond valt te be-

treuren, aangezien het net de schorsingsgronden zijn die de 

berekening van de verjaring aanzienlijk complexer maken 

voor de rechtspracticus. Aangezien de wetgever binnen het 

bestek van de potpourri II-wet blijkbaar een volledige her-

ziening van de verjaringsregeling niet mogelijk achtte, had 

men beter – het overigens al genoeg geteisterde – art.  24 

VTSv. ongemoeid gelaten. Het is trouwens opvallend dat 

de potpourri II-wet niets wijzigt aan de in 2013 ingevoerde 

schorsingsgrond,27 die nochtans gedeeltelijk werd vernietigd 

door het Grondwettelijk Hof28 en waarvan de vernietigde 

25 Zie hierover de reeds eerder in dit tijdschrit  verschenen bijdrage 
van S. Van Overbeke (cf. supra, voetnoot 6).
26 Memorie van toelichting bij het wetsontwerp houdende wijziging 
van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalin-
gen inzake justitie, Parl.St. Kamer 2015-16, nr.  54-1418/001, p.  51. 
Men kan zich wel afvragen of het gebruik van de mogelijkheid om 
verstek te laten gaan, zelfs wanneer daartoe geen andere redenen wa-
ren dan tactische, als misbruik kan worden bestempeld wanneer de 
wettelijke regeling zelf geen enkele begrenzing bevatte.
27 Ingevoerd door art.  7 van de wet van 7  januari 2013 houdende 
i scale en andere bepalingen betref ende justitie, BS 31 januari 2013. 
Zie over deze wet o.m.: B. De Smet, «Aanpassing van de schorsing 
van de verjaring van de strafvordering», RW 2012-13, 1369-1399; P. 
Waeterinckx, «Securitas revisited? Morrelen aan de verjaring van 
de strafvordering als beleidsinstrument?» in F. Deruyck, E. Goet-
hals, L. Huybrechts, J.-F. Leclercq, J. Rozie, M. Rozie, Ph. Traest 
en R. Verstraeten (eds.), Amicus Curiae. Liber Amicorum Marc De 
Swaef, Antwerpen, Intersentia, 2013, 527-546; R. Verstraeten en H. 
Demedts, «Recente ontwikkelingen: de nieuwe strafprocesrechtelijke 
regels van de wetten houdende «diverse bepalingen betref ende jus-
titie» en de evolutie van de rechtspraak inzake Salduz, Antigoon en 
de motiveringsplicht» in F. Verbruggen, B. Spriet en R. Verstrae-
ten (eds.), Straf- en strafprocesrecht, Reeks h emis, Brugge, die Keure, 
2013, 155-197; F. Koning, «La loi du 14  janvier 2013: une nouvelle 
cause de suspension de la prescription en cas de devoirs d’enquête», JT 
2013, 253-259; P. Catrice, «Prescription de l’action publique et nou-
veau motif de suspension introduit par l’art. 7 de la loi du 14 janvier 
2013 portant des dispositions i scales et autres en matière de justice», 
Dr.pén.entr. 2014, 270-273.
28 Zie: GwH 11 juni 2015, nr. 83/2015, BS 11 augustus 2015. Zie over 
dit arrest: P. Helsen, «Bijkomend onderzoek en de verjaring: wat 
schort er aan de schorsing?», T.Strafr. 2015, 208-2011.
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bepalingen thans nog louter bij de gratie van dat Hof mogen 

worden toegepast tot einde 2016.

III. Uitbreiding van de mini-instructie

5. Eveneens sedert 29  februari 2016 kan het openbaar 

ministerie ook voor een huiszoeking gebruik maken 

van de mini-instructie.29 Art. 28septies Sv., dat de mini-

instructie omschrijt  maar ook een opsomming bevat 

van onderzoekshandelingen die niet via mini-instructie 

kunnen worden gevorderd, werd in die zin aangepast. 

Blijven dus nog uitgesloten van mini-instructie: het bevel 

tot aanhouding,30 de volledige anonieme getuigenis,31 de 

telefoontapmaatregel,32 de observatie om zicht te verwer-

ven in een woning33 en de inkijkoperatie in een woning.34 

Oorspronkelijk was het de bedoeling de mogelijkheid om 

gebruik te maken van een mini-instructie nog meer uit 

te breiden, maar omdat de Raad van State opmerkte dat 

het reeds bestaande verschil in behandeling inzake in-

zagerecht in het dossier al naargelang er al dan niet een 

gerechtelijk onderzoek is gestart daardoor nog zou wor-

den versterkt,35 werd van dat plan afgezien.36 Door het 

beperken van de uitbreiding tot de huiszoeking, meende 

de wetgever dat dan ook niet moest worden tegemoetge-

komen aan de opmerking van de Raad van State inzake 

het hierboven beschreven verschil in behandeling.37 Wel 

werd opgemerkt dat de nieuwe regeling er niet toe strekt 

om de huiszoeking te vergemakkelijken of om de moge-

lijkheid te bieden er frequenter gebruik van te maken.38

Aan art. 28septies Sv. wordt ook een lid toegevoegd dat 

bepaalt dat in geval van een nieuwe vordering tot mini-

instructie in hetzelfde dossier, de zaak aanhangig wordt 

gemaakt bij dezelfde onderzoeksrechter indien die nog in 

functie is. Hoewel dat in de praktijk al de gebruikelijke 

handelwijze is, leek het de wetgever zinvol dat in de wet 

op te nemen.39 Men kan zich wel afvragen waarom dan 

29 Dat kan zelfs een huiszoeking bij een arts of een advocaat zijn, ui-
teraard rekening houdend met het beroepsgeheim en met de regel dat 
er bijstand noodzakelijk is van een afgevaardigde van de disciplinaire 
overheid.
30 Art. 16 van de wet van 20 juli 1990 betref ende de voorlopige hech-
tenis (BS 14 augustus 1990).
31 Art. 86bis Sv.
32 Art. 90ter Sv.
33 Art. 56bis Sv.
34 Art. 89ter Sv.
35 Advies van de Raad van State nr.  57 792/1/V van 23  september 
2015, Parl.St. Kamer 2015-16, nr. 54-1418/001, p. 292.
36 Zie de memorie van toelichting bij het wetsontwerp houdende wij-
ziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse 
bepalingen inzake justitie, Parl.St. Kamer 2015-16, nr.  54-1418/001, 
p. 55-56.
37 Ibid., 56-57.
38 Ibid., 58.
39 Ibid., 58.

niet meteen ook bepaald is dat een eventueel latere vor-

dering tot gerechtelijk onderzoek eveneens bij diezelfde 

onderzoeksrechter moet terechtkomen.40

Wat de mogelijkheid tot evocatie betret , is er niets ge-

wijzigd. De onderzoeksrechter kan dan ook nog steeds – en 

dus ook bij een huiszoeking die via mini-instructie wordt 

uitgevoerd – beslissen om de zaak aan zich te trekken.

IV. Wijzigingen met betrekking tot privé- en 

telecommunicatie

A. Vormverzuimen niet langer voorgeschreven op straf e 

van nietigheid

6. Art. 90quater, § 1, tweede lid Sv. bevat enkele vorm-

voorschrit en die moeten worden nageleefd bij iedere 

maatregel tot het al uisteren van privé- of telecommu-

nicatie.41 Sedert 29  februari 2016 zijn deze vormvoor-

schrit en niet langer voorgeschreven op straf e van nie-

tigheid. Aangezien het een wijziging betret  op het vlak 

van de procedure, is deze wijziging van toepassing op 

alle vervolgingen die nog niet dei nitief beoordeeld zijn 

of verjaard zijn op het ogenblik van de inwerkingtreding 

ervan.42 Anders dan voorheen, zal een miskenning van 

de hier bedoelde vormvoorschrit en dus enkel nog tot be-

wijsuitsluiting aanleiding kunnen geven op grond van de 

twee overige criteria van art. 32 VTSv., namelijk de om-

standigheid dat de begane onregelmatigheid de betrouw-

baarheid van het bewijs heet  aangetast of dat het gebruik 

van het bewijs in strijd is met het recht op een eerlijk pro-

ces.43 Hiermee heet  de wetgever het eerste criterium tot 

bewijsuitsluiting, dat sowieso al een uiterst beperkt toe-

passingsgebied kent,44 verder uitgehold.

40 X, «De wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de 
strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie (Pot-
pourri II), gewikt en gewogen», T.Strafr. 2016, 18.
41 Voorgeschreven zijn met name de vermelding van de aanwijzingen 
en de concrete feiten eigen aan de zaak die de maatregel wettigen, van 
de redenen waarom de maatregel onontbeerlijk is om de waarheid aan 
het licht te brengen, van de persoon, het (tele)communicatiemiddel 
of de plaats die het voorwerp is van de bewaking, van de periode tij-
dens welke de bewaking kan worden uitgeoefend en van de naam en 
de hoedanigheid van de oi  cier van gerechtelijke politie aangewezen 
voor de uitvoering van de maatregel.
42 Zie naar analogie over de onmiddellijke toepasbaarheid van art. 32 
VTSv.: Cass. 14 mei 2014, AR P.14.0186.F, NC 2015, 43, noot T. De 
Coster, JT 2014, 390, Rev.dr.pén. 2014, 953.
43 Van dat laatste is blijkens de memorie van toelichting sowieso spra-
ke als op niet-gemotiveerde wijze wordt afgeluisterd in de hoop mis-
drijven te ontdekken: «een dergelijke methode zou geen enkele kans 
bieden op een veroordeling, behalve van de daders van dat illegaal 
al uisteren» (memorie van toelichting bij het wetsontwerp houdende 
wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse 
bepalingen inzake justitie, Parl.St. Kamer 2015-16, nr.  54-1418/001, 
p. 63).
44 Zie het overzicht gegeven in M. Sterkens, «De gewijzigde cassa-
tierechtspraak met betrekking tot de onrechtmatige bewijsverkrijging 
en de weerslag ervan op het vooronderzoek», T.Strafr. 2005, 509-515. 
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Aangezien de wetgever ook van de invoering van 

art.  32 VTSv. in 201345 geen gebruik heet  gemaakt om 

zich te bezinnen over de kwestie welke vormvoorschrif-

ten het wel of niet «verdienen» om bij miskenning ervan 

tot de sanctie te leiden van een verplichte bewijsuitslui-

ting, viel inderdaad niet te verwachten dat de wetgever 

dit ditmaal wel zou doen. Dat is daarom niet minder be-

treurenswaardig, aangezien die rel ectie net de kern zou 

moeten uitmaken van een strafrechtelijk nietigheidsstel-

sel gecreëerd door de wetgever zelf en niet door de recht-

spraak. Terecht werd reeds gezegd dat de rechtzoekende 

van de wetgever mag verwachten dat deze de krijtlijnen 

uittekent van het bewijsrecht, dat een essentieel onder-

deel uitmaakt van de strafrechtspleging.46 Bovendien is 

de huidige lijst van op straf e van nietigheid voorgeschre-

ven vormvereisten ronduit arbitrair47 en dat verandert 

uiteraard niet door de loutere verwijdering van de vorm-

voorschrit en bedoeld in art. 90quater, § 1, tweede lid Sv. 

uit het lijstje.48

B. Beperking van de weergave van de afgeluisterde 

gesprekken tot bepaalde passussen

7. Een tweede wijziging met betrekking tot het al uiste-

ren van privé- of telefoongesprekken, is dat de overschrij-

ving van de afgeluisterde gesprekken wordt beperkt tot de 

relevante passussen van de opgenomen gesprekken. Een 

klein beetje wetsgeschiedenis is hier op zijn plaats. Bij 

de invoering van de telefoontapmaatregel was het zo dat 

alle gesprekken die werden opgenomen, integraal moes-

ten worden uitgeschreven.49 Dat bracht uiteraard een erg 

grote werklast met zich mee. Om dat probleem te verhel-

pen, werd in 1998 beslist om de volledige transcriptie te 

vervangen door het overschrijven van de inhoud van de 

(tele)communicaties die van belang zijn voor het onder-

zoek.50 De verplichting tot overschrijving wordt nu dus 

Zie ook: B. De Smet, Nietigheden in het strafproces, Antwerpen, Inter-
sentia, 2011, 36-38.
45 Zie art. 3 van de wet van 24 oktober 2013 tot wijziging van de Voor-
afgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering wat betret  de nie-
tigheden, BS 12 november 2013.
46 Ph. Traest, «Actualia bewijs in strafzaken» in Bewijsrecht, Gent, 
Larcier, 2014, 142.
47 F. Deruyck, «Wat krom is, wordt recht. Over de bruikbaarheid 
van onrechtmatig verkregen bewijs» in Strafrecht en strafprocesrecht, 
XXXIIe Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2005-06, Mechelen, Klu-
wer, 2006, p. 212, nr. 14.
48 Zie uitgebreider over het onrechtmatig verkregen bewijs ook: J. 
Meese, «Het bewijs in strafzaken» in P. Taelman (ed.), Ei  ciënt proce-
deren voor een goede rechtsbedeling, XLIe Postuniversitaire cyclus Willy 
Delva, Mechelen, Kluwer, 2016, 511-545.
49 De telefoontapmaatregel werd ingevoerd bij de wet van 30  juni 
1994 (BS 24 januari 1994).
50 Wet van 10  juni 1998 tot wijziging van de wet van 30  juni 1994 
ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het al uisteren, 
kennisnemen en opnemen van privé-communicatie en -telecommu-
nicatie, BS 22 september 1998.

nog verder uitgedund tot de van belang geachte gedeelten 

van de opgenomen communicaties, zodat een relevant 

bevonden gesprek niet langer integraal moet worden uit-

geschreven. De wetgever wil daarmee de werklast (en dus 

ook de kostprijs) inzake al uistermaatregelen nog verder 

reduceren. Niet geheel vreemd daaraan is uiteraard de 

vaststelling dat er elk jaar meer gebruik wordt gemaakt 

van de telefoontapmaatregel en dat de gemiddelde duur 

van de al uistermaatregel ook stelselmatig toeneemt.51 Bij 

wijze van compensatie bepaalt de wet thans dat de par-

tijen of hun raadsman op eenvoudig verzoek een kopie 

ontvangen van het geheel van de opnames van de com-

municaties en telecommunicaties waarvan bepaalde van 

belang geachte gedeelten werden overgeschreven en wer-

den opgenomen in een proces-verbaal waarvan ze inzage 

hebben.52 Wat de overige communicatie betret  (dus de 

gesprekken die werden opgenomen maar waarvan zelfs 

geen passus werd uitgeschreven omdat ze niet van belang 

werden geacht), geldt dus nog steeds de oude regel dat een 

verzoek tot raadpleging ervan of tot overschrijving ervan 

moet worden gericht aan de rechter.53

Deze wijziging heet  tot gevolg dat de weergave van afge-

luisterde gesprekken die nog in het strafdossier zelf te lezen 

zullen zijn, beperkt is tot een door de speurders gemaakte 

selectie van passussen van relevant bevonden gesprek-

ken.54 Daarmee moet uiteraard voorzichtig worden om-

gesprongen, aangezien het knippen van bepaalde zinnen 

uit een volledig gesprek al snel tot een gekleurde perceptie 

aanleiding kan geven. Daardoor wordt de verdediging als 

het ware verplicht om zelf de inspanning te leveren om een 

kopie van de gesprekken waaruit passussen zijn opgeno-

men op te vragen, die te beluisteren (desnoods met een zelf 

te bekostigen tolk) en in voorkomend geval een verzoek in 

te dienen tot overschrijving van bijkomende delen van de 

opnamen.55 Dat legt een vrij zware last op de verdediging, 

51 Zie hierover de jaarlijkse verslagen die worden opgesteld door de 
Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid in uitvoering van art. 90decies 
Sv., raadpleegbaar op de website van die dienst.
52 Art. 90septies, zesde lid Sv.
53 Zie huidig art. 90septies, zevende lid Sv.
54 Art. 90sexies, § 2 Sv. bepaalt wel dat de onderzoeksrechter kan be-
slissen tot een bijkomende overschrijving en gebeurlijke vertaling.
55 Zie echter X, «De wet van 5  februari 2016 tot wijziging van het 
strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inza-
ke justitie (Potpourri II), gewikt en gewogen», T.Strafr. 2016, 24, waar 
er ten onrechte van uitgegaan wordt dat de partijen zelf zouden moe-
ten instaan voor een eventuele overschrijving van andere passussen 
uit de gesprekken waarvan de speurders al bepaalde passussen heb-
ben uitgeschreven. Hoewel het moet worden gezegd dat art. 90septies, 
zevende lid Sv. niet meteen uitblinkt in duidelijkheid wat dat betret , 
gaat die stelling voorbij aan het feit dat voornoemde bepaling een on-
derscheid maakt tussen het verzoek tot raadpleging en het verzoek 
tot overschrijving. Terwijl het eerste verzoek beperkt is tot de andere 
opnamen dan die waarvan bepaalde passussen werden uitgeschreven 
(wat logisch is, aangezien van die laatste opnames op eenvoudig ver-
zoek een kopie kan worden verkregen), geldt die beperking niet voor 
het tweede verzoek. Er zou trouwens geen zinnige verklaring te geven 
zijn voor een andere interpretatie, aangezien die ertoe zou leiden dat 
wel een verzoek tot overschrijving zou kunnen worden neergelegd 
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waardoor de kwaliteit van het strafdossier dat aan de von-

nisrechter wordt voorgelegd, mee bepaald wordt door de 

al dan niet doortastendheid van de verdachte en, wat nog 

erger is, door diens i nanciële draagkracht.

C. Afschai  ng van de rechtstreekse communicatie tussen 

onderzoeksrechter en telecomoperator

8. In art. 88bis Sv. (dat betrekking heet  op de opspo-

ring en lokalisering van telecommunicatie) en art. 90qua-

ter Sv. is voortaan bepaald dat de communicatie met de 

telecomoperatoren ook kan verlopen via een door de Ko-

ning aangewezen politiedienst. Weliswaar is het zo dat 

die communicatie reeds langer verloopt via een dienst 

van de federale politie,56 maar de eigenlijke vordering van 

de bevoegde overheid (hetzij de procureur des Konings, 

hetzij de onderzoeksrechter) moest wel altijd verzonden 

worden aan de telecomoperator. In de huidige regeling is 

dat niet langer noodzakelijk,57 wat als voordeel heet  dat 

er met standaardformulieren kan worden gewerkt, zodat 

de operatoren geen kennis krijgen van informatie die ze 

niet nodig hebben om de vereiste technische bijstand te 

verlenen voor het uitvoeren van de bevolen maatregel.

V. De invoering van conclusietermijnen in strafzaken

9. Een voor rechtspractici erg ingrijpende wijziging is 

de invoering van dwingende conclusietermijnen in straf-

zaken. Deze nieuwe regeling is opgenomen in art.  152 

Sv. (dat betrekking heet  op de procedure voor de poli-

tierechtbank) en in art. 189 en 209bis Sv. (waarin louter 

wordt verwezen naar art. 152 Sv.). Een eerste belangrijke 

vaststelling is aldus dat de nieuwe regeling enkel geldt 

voor de vonnisgerechten, en dus niet voor conclusies die 

bijvoorbeeld eventueel opgesteld worden in het kader van 

de regeling van de rechtspleging.

Het door de wetgever ingevoerde systeem houdt in dat 

in elke zaak (zelfs voor de politierechtbank) op de «in-

leidingszitting» conclusietermijnen kunnen worden ge-

vraagd door een partij die nog niet heet  geconcludeerd. 

De rechter moet dan conclusietermijnen en een rechtsdag 

vastleggen,58 die vervolgens op het zittingsblad worden 

vermeld. Tegen die beslissing staat geen rechtsmiddel 

van communicaties die in het geheel niet zijn gebruikt, maar niet van 
communicaties waarvan slechts bepaalde passussen zijn gebruikt.
56 Met name de dienst NTSU-CTIF, of voluit National Technical & 
Tactical Support Unit – Central Technical Interception Facility (zie 
hierover de memorie van toelichting bij het wetsontwerp houdende 
wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse 
bepalingen inzake justitie, Parl.St. Kamer 2015-16, nr.  54-1418/001, 
p. 60-61).
57 Ibid., 60.
58 De wet bevat geen minimum voor de te bepalen termijnen, zodat 
de rechter vrij oordeelt over de wenselijke termijnen.

open.59 Conclusies die niet tijdig zijn neergelegd en toe-

gezonden aan de andere partijen (met inbegrip van het 

openbaar ministerie voor zover de conclusies betrek-

king hebben op de strafvordering), worden in principe 

ambtshalve uit het debat geweerd.60 Art. 152, § 2 Sv. be-

vat evenwel een verzachting op dat principe, aangezien 

er toch conclusies kunnen worden neergelegd na het ver-

strijken van de opgelegde termijn, met het akkoord van 

de betrokken partijen of bij ontdekking van een nieuw en 

ter zake dienend stuk of feit dat nieuwe conclusies recht-

vaardigt, dit alles echter «tenzij de rechter vaststelt dat 

de laattijdige neerlegging of mededeling louter dilatoire 

doeleinden nastreet  of de rechten van de andere partijen 

of het verloop van de rechtspleging schendt».

Dat laatste maakt de regeling werkelijk bizar. Het valt 

immers hoegenaamd niet te begrijpen waarom de rechter, 

anders dan in burgerlijke zaken,61 zou kunnen beslissen 

een laattijdig neergelegde conclusie uit het debat te we-

ren als er nochtans een akkoord is van de andere partijen 

over de termijnoverschrijding. In de mate dat het een 

conclusie over de burgerlijke vordering betret , lijkt dat 

trouwens een loepzuivere schending van het gelijkheids-

beginsel op te leveren,62 aangezien er geen enkele rede-

lijke verantwoording denkbaar is voor dat onderscheid.63 

En waarom zouden partijen die zich akkoord verklaren 

met een termijnoverschrijding trouwens zelf niet kun-

nen uitmaken of hun rechten hierdoor niet geschonden 

worden? De voorbereidende werkzaamheden bieden wei-

nig duidelijkheid over de vraag waarom die bijkomende 

mogelijkheid voor de strafrechter om conclusies uit het 

debat te weren, moet bestaan. Wel integendeel. In de 

tekst zoals hij bestond na aanneming van amendement 

nr. 32 luidde het nog dat de rechter altijd – en dus los van 

nieuwe elementen of een akkoord van partijen – laattij-

dig neergelegde conclusies kan aanvaarden voor zover hij 

van oordeel is dat de laattijdige neerlegging of medede-

ling geen louter dilatoire doeleinden nastreet  en de rech-

ten van andere partijen, noch de procesorde schendt.64 

Dat is uiteraard iets totaal anders dan de huidige restric-

tieve tekst, die bijvoorbeeld geen nieuwe conclusies toe-

laat als er weliswaar strikt genomen geen sprake is van 

59 Art. 152, § 3 Sv.
60 Art. 152, § 1, derde lid Sv.
61 Art. 748, § 1 Ger.W.
62 Men vergelijke trouwens de tekst van de nieuwe regeling met art. 4, 
elfde lid VTSv.
63 In civiele zaken gebeurt het overigens frequent dat advocaten on-
derling afspreken om een termijn wat vooruit te schuiven.
64 Parl.St. Kamer 2015-16, nr. 54-1418/003, p. 37; zie ook de verdui-
delijking in het Verslag namens de Commissie voor de Justitie van 
7  december 2015, Parl.St. Kamer 2015-16, nr.  54-1418/005, p.  113, 
waaruit duidelijk blijkt dat het de bedoeling van de wetgever was dat 
de strafrechter altijd bijkomende conclusies buiten termijn kan toela-
ten (wat ook de reden is om aanvullend te concluderen), voor zover er 
geen sprake is van dilatoire doeleinden, schending van de rechten van 
andere partijen of van de procesorde.
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een nieuw element, maar wel van een noodzaak om aan-

vullende conclusies op te stellen naar aanleiding van het 

verloop van het onderzoek ter terechtzitting.65

Die huidige tekst is er gekomen na amendement 

nr.  72,66 dat zou zijn ingediend om tegemoet te komen 

aan een aantal beperkte opmerkingen vervat in de wetge-

vingstechnische nota van de Juridische Dienst van de Ka-

mer.67 In plaats van dat te doen (de opmerkingen hadden 

voornamelijk betrekking op verschillen tussen de Neder-

landstalige en de Franstalige versie van de tekst en be-

oogden allerminst een inhoudelijke wijziging), werd ech-

ter door de aanneming van dit amendement de werkelijke 

wil van de wetgever verlaten voor de huidige, restrictieve, 

tekst. Dat is op zijn zachtst gezegd verwonderlijk te noe-

men. De huidige regeling beantwoordt daardoor ook niet 

aan de behoet e aan l exibiliteit die er ontegensprekelijk 

is in strafzaken. Zo houdt de regeling geen rekening met 

de mogelijkheid dat de beklaagde na het verstrijken van 

de conclusietermijnen een andere advocaat raadpleegt, of 

met de mogelijkheid dat (wat in strafzaken soms vanuit 

proceseconomisch oogpunt wenselijk is) door de verdedi-

ging gevraagd wordt om eerst te mogen concluderen over 

een procedureaangelegenheid die determinerend is voor 

de (eventuele) verdere beoordeling van de zaak. Hoewel 

er op zich niets mis is met verplichte conclusietermijnen 

in strafzaken en die zelfs kunnen leiden tot een verder-

gaande professionalisering van de advocatuur, moet dus 

worden vastgesteld dat de huidige regeling gebrekkig is.

Voorts moet worden beklemtoond dat de regeling in-

zake conclusietermijnen ook van toepassing is op het 

openbaar ministerie, wat ook letterlijk in de tekst van de 

wet is opgenomen.68 De wetgever volgde daarmee het ad-

vies van de Raad van State.69 Uit dat advies blijkt ook dat 

het openbaar ministerie na het verstrijken van de con-

clusietermijnen geen schrit elijke vorderingen meer kan 

neerleggen, bv. inzake verbeurdverklaring.70, 71

Ten gevolge van de nieuwe regeling moet er eigenlijk 

in elke strafzaak van uitgegaan worden dat de eerste zit-

ting een inleidingszitting is, aangezien er altijd conclusie-

termijnen kunnen worden gevraagd. Dat is uiteraard vrij 

onhandig voor de voorbereiding van de zitting, niet alleen 

voor de partijen, maar vooral voor de strafrechter, die niet 

65 Uiteraard tenzij men het begrip nieuw feit erg breed zou opvatten.
66 Parl.St. Kamer 2015-16, nr. 54-1418/007, p. 6.
67 Verslag van de tweede lezing namens de Commissie voor de Justitie 
van 8 januari 2016, Parl.St. Kamer 2015-16, nr. 54-1418/008, p. 19-20.
68 Art. 152, § 4 Sv.
69 Advies van de Raad van State nr.  57 792/1/V van 23  september 
2015, Parl.St. Kamer 2015-16, nr. 54-1418/001, p. 292.
70 Ibid.
71 Zie evenwel het hierboven vermelde amendement nr.  72, waarin 
bij de verduidelijking van wat onder een nieuw element moet worden 
begrepen, als voorbeeld wordt gegeven «de vordering van de procu-
reur des Konings inzake verbeurdverklaring waarvan enkel akte wordt 
genomen in het zittingsblad en niet in de geschreven conclusies neer-
gelegd binnen de wettelijke termijn».

altijd op voorhand de intenties van de partijen zal kennen. 

Vermoedelijk zal daarom worden geëvolueerd naar een 

systeem waarbij kortere dagvaardingstermijnen worden 

gebruikt en waarbij nagenoeg systematisch conclusieter-

mijnen zullen worden gevraagd.72 Door de nieuwe regeling 

verdwijnt eigenlijk voor een stuk ook het klassiek erkende 

recht voor de verdediging om het openbaar ministerie ter 

zitting te «verrassen» met conclusies.73 Weliswaar kan de 

beklaagde op de inleidingszitting nog verrassen met een 

conclusie, maar niets belet het openbaar ministerie om op 

die zitting dan conclusietermijnen te vragen om die con-

clusie vervolgens nog te kunnen beantwoorden. Anders 

dan vroeger kan de rechter dat verzoek niet weigeren.74

De nieuwe regeling is in werking getreden op 1 maart 

2016. Aangezien conclusietermijnen conform de nieuwe 

regeling worden vastgesteld op de inleidingszitting en er 

maar beslist kan worden tot het weren van conclusies we-

gens laattijdigheid indien de bij die gelegenheid vastge-

legde termijnen niet werden nageleefd, is de regeling dus 

niet van toepassing op strafzaken die al werden ingeleid 

vóór 1 maart 2016.

10. De wetgever heet  van de gelegenheid ook gebruik 

gemaakt om te preciseren dat de conclusies die in straf-

zaken voor de vonnisrechter worden neergelegd, moeten 

beantwoorden aan de regels uit het burgerlijk proces-

recht.75 Er is evenwel geen sanctie bepaald voor het geval 

een conclusie niet aan die vereisten zou beantwoorden. 

Een drastische sanctie, zoals het onontvankelijk verkla-

ren van de conclusie, zou wellicht ook al snel op gespan-

nen voet komen te staan met het recht van verdediging, 

zeker in acht genomen het feit dat een beklaagde steeds 

het recht heet  zichzelf te verdedigen76 en dus zelf een 

conclusie op te stellen.

VI. Invoering van de guilty plea

11. In art. 216 Sv. is voortaan een procedure van vooraf-

gaande erkenning van schuld ingeschreven. Het betret  een 

72 Wat echter niet wegneemt dat er nogal altijd een zeker mate van 
onzekerheid blijt  bestaan over de intenties van partijen, tenzij deze 
systematisch kenbaar worden gemaakt aan de strafrechter, wat uit-
eraard wenselijk lijkt.
73 Zie Cass. 19 juli 2011, AR P.11.1154.N, NC 2014, 33, noot L. Ar-
nou, T.Strafr. 2012, 326, noot E. Wellekens, JT 2011, 798 en 810, Pas. 
2011, 1847. Wel werd aangenomen dat de rechter een laattijdige con-
clusie uit het debat kan weren door ze als misbruik van rechtspleging 
aan te merken, op grond dat ze een goede rechtsbedeling verhindert, 
de rechten van de tegenpartij op onrechtmatige wijze benadeelt en het 
recht op een eerlijke behandeling van de zaak in het gedrang brengt 
(zie bv. nog Cass. 29 april 2015, AR P.15.0002.F).
74 Uiteraard werd dat ook voorheen zelden geweigerd, tenzij door een 
verder uitstel de strafvordering in het gedrang zou komen (inzonder-
heid door verjaring).
75 Zie: art. 152, § 1, tweede lid Sv., dat verwijst naar art. 743 en 744 
Ger.W.
76 Art. 6.3.c EVRM.
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volstrekt nieuwe procedure waarvoor de wetgever zich liet 

inspireren door de in Frankrijk sedert 2004 bestaande com-

parution sur reconnaissance préalable de culpabilité.77 De 

nieuwe procedure, die in werking is getreden op 29 februari 

2016, strekt er in essentie toe dat een akkoord kan worden 

gesloten tussen het openbaar ministerie en een verdachte of 

beklaagde, dat vervolgens wordt voorgelegd aan een rech-

ter ter homologatie. Daarbij kan de procureur des Konings 

een straf voorstellen die lager is dan de straf die hij meende 

te moeten vorderen.78 Een dergelijk systeem is op zich niet 

onverenigbaar met de rechten vervat in art. 6 EVRM, voor 

zover de afstand van procedurele rechten die ermee gepaard 

gaat uit vrije wil en op ondubbelzinnige wijze wordt gege-

ven, er sprake is van waarborgen die evenredig zijn aan de 

afstand van rechten en de afstand van rechten niet strijdig 

is met het algemeen belang of de openbare orde.79 Uiteraard 

moeten het proces en de gebeurlijke veroordeling ook eerlijk 

zijn, zodat bijvoorbeeld arbitraire of manifest onredelijke be-

slissingen niet verenigbaar worden geacht met het recht op 

een eerlijk proces.80 Systemen zoals plea agreement, plea bar-

gaining en charge bargaining zijn trouwens wijdverspreid in 

het Anglo-Amerikaanse recht. Maar ook in het continentale 

recht zijn soortgelijke procedures allerminst onbekend.81

12. De nieuwe procedure kan worden toegepast voor fei-

ten die niet van aard schijnen te zijn dat ze gestrat  moeten 

worden met een gevangenisstraf van meer dan vijf jaar.82 

Daarnaast zijn vier categorieën van misdrijven expliciet uit-

gesloten.83 De regeling kan ook worden toegepast ten aanzien 

van rechtspersonen jegens welke het parket een straf zou vor-

deren equivalent aan een gevangenisstraf van vijf jaar.84 Wat 

het temporele toepassingsgebied betret , preciseert de wet dat 

geen voorstel in de zin van art. 216 Sv. meer mogelijk is als 

er al een eindvonnis of -arrest is gewezen op strafgebied.85 

Diezelfde terminologie («eindvonnis of -arrest») vindt men 

thans ook terug in art. 216bis, § 2 Sv. met betrekking tot de 

77 Art. 495-7 tot 495-16 CPP.
78 Art. 216, § 1, tweede lid Sv. schrijt  wel voor dat de voorgestelde 
straf moet beantwoorden aan de voorwaarden bepaald in de wet, zo-
dat de procureur des Konings geen straf kan voorstellen die voor het 
gepleegde feit wettelijk niet kan worden opgelegd.
79 Zie bv. recentelijk nog EHRM 23 februari 2016, Navalnyy en Oi tse-
rov t/ Rusland, § 100.
80 Ibid., § 101.
81 Men denke bv. aan de pattegiamento in Italië (zie hierover o.m.: 
Ph. Traest, G. Vermeulen, W. De Bondt, T. Gombeer, S. Raats en 
L. Van Puyenbroeck, Scenario’s voor een nieuwe Belgische strafproce-
dure, Antwerpen, Maklu, 2015, p. 325-327, nrs. 854-859).
82 Art. 216, § 1 Sv.
83 Zie de opsomming in art. 216, § 1, derde lid Sv; dezelfde catego-
rieën van misdrijven zijn thans ook uitgesloten van het toepassings-
gebied van de werkstraf (zie art. 37quinquies Sw., dat de lijst die voor-
heen in art. 37ter Sw. stond, heet  vervangen).
84 Memorie van toelichting bij het wetsontwerp houdende wijziging 
van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalin-
gen inzake justitie, Parl.St. Kamer 2015-16, nr. 54-1418/001, p. 90.
85 Art. 216, § 2 Sv.

minnelijke schikking.86 Daaruit moet blijken dat een guilty 

plea of een minnelijke schikking niet meer mogelijk is nadat 

een strafrechter zich heet  uitgesproken over de grond van 

de zaak wat de strafvordering betret .87 Dat zal zich meestal 

voordoen in eerste aanleg, maar kan ook pas aan de orde 

zijn in hoger beroep.88 Is er sprake van een gerechtelijk on-

derzoek, dan kan een guilty plea maar worden voorgesteld 

na de beschikking of het arrest van verwijzing naar de feiten-

rechter.89 De bedoeling van de wetgever is dat het openbaar 

ministerie het gerechtelijk onderzoek niet zou doorkruisen, 

zodat een onderzoeksrechter zijn onderzoek niet zou moeten 

stopzetten ingevolge een eenzijdige beslissing van het par-

ket.90 Dat is wel een vreemde keuze, aangezien het voordeel 

van de guilty plea in termen van besparing van tijd en mid-

delen daarmee bij gerechtelijke onderzoeken eerder beperkt 

zal zijn. De guilty plea kan daardoor immers niet worden 

aangewend als vorm van strafvermindering in ruil voor het 

vergemakkelijken van het onderzoek zelf door het al eggen 

van een bekentenis. In ons huidige systeem, waarbij het ge-

wicht op het vooronderzoek ligt en het onderzoek ter terecht-

zitting eerder wordt gezien als een verii catie van het voor-

onderzoek, kan de nieuwe procedure daardoor maar een 

beperkt voordeel opleveren. De onmogelijkheid om reeds 

tijdens het gerechtelijk onderzoek een voorstel tot guilty plea 

aan de inverdenkinggestelde te richten, is ook vreemd vanuit 

de vaststelling dat in het opsporingsonderzoek geen analoge 

beperking bestaat. Zo lijkt niets de procureur des Konings 

te beletten een voorstel in die zin te doen aan de verdachte 

ten aanzien van wie een opsporingsonderzoek loopt, zelfs 

niet als hij van oordeel is dat bij gebrek aan bekentenis een 

gerechtelijk onderzoek zal moeten worden gevorderd (bv. om 

een getuige te doen verhoren onder volledige anonimiteit in 

het licht van de verder noodzakelijke bewijsgaring).

De procedure van voorafgaande erkenning van schuld 

is omkleed met enkele waarborgen voor de bekennende 

86 Cf. infra, randnr. 13.
87 De term eindvonnis of eindarrest is wat dat betret  eigenlijk niet 
erg duidelijk. Dezelfde term wordt bv. gehanteerd in art. 420, eerste 
lid Sv., waar hij de betekenis heet  van een beslissing die niet meer 
vatbaar is voor hoger beroep. Het begrip eindvonnis wordt verder 
ook gehanteerd in art. 19 Ger.W., maar die bepaling lijkt moeilijk te 
kunnen worden toegepast in strafzaken (Cass. 18 september 2002, AR 
P.02.0874.F, Arr.Cass. 2002, 1878).
88 Zie bv. de memorie van toelichting bij het wetsontwerp houdende 
wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse 
bepalingen inzake justitie, Parl.St. Kamer 2015-16, nr.  54-1418/001, 
p. 101, waar wordt verduidelijkt dat in hoger beroep wel een minne-
lijke schikking kan worden voorgesteld in geval van evocatie door het 
hof van beroep.
89 Art. 216, § 2 Sv., dat dus ook verhindert dat de procureur des Ko-
nings een voorstel tot guilty plea zou formuleren na een beschikking 
tot buitenvervolgingstelling die nog vatbaar is voor hoger beroep.
90 Memorie van toelichting bij het wetsontwerp houdende wijziging 
van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalin-
gen inzake justitie, Parl.St. Kamer 2015-16, nr.  54-1418/001, p.  91. 
Nochtans kan dat wel bij een minnelijke schikking, zodat niet zo dui-
delijk is waarom de wetgever dat in het kader van de guilty plea dan 
wel een bezwaar vindt.
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verdachte of beklaagde. Zo is bepaald dat de bekentenissen 

worden afgelegd in het bijzijn van een advocaat naar keuze 

of van een toegeweezen advocaat.91 Uiteraard kan de ad-

vocaat het strafdossier ook inzien. Voorts is voorzien in de 

mogelijkheid om een bedenktijd van maximum tien dagen 

te vragen na het aanhoren van de door de procureur des 

Konings voorgestelde straf en.92 Het slachtof er wordt niet 

betrokken bij de onderhandelingen tussen de verdachte en 

de procureur des Konings, maar wel bij de latere homologa-

tieprocedure in geval van akkoord.

Vastgesteld moet worden dat de verdachte of beklaagde die 

instemt met een guilty plea, allerminst de zekerheid heet  dat 

hij uiteindelijk ook de voorgestelde straf zal krijgen. Het is 

immers mogelijk dat de rechter die het akkoord moet homo-

logeren, dat akkoord afwijst omdat de voorgestelde straf en 

niet proportioneel zijn aan de ernst van de feiten, de persoon-

lijkheid van de beklaagde en de bereidheid tot vergoeding 

van de schade.93 Ook wanneer niet aan alle voorwaarden is 

voldaan of wanneer vastgesteld wordt dat de overeenkomst 

niet op een vrije en weloverwogen wijze is tot stand geko-

men of niet overeenstemt met de werkelijkheid van de feiten 

en met hun correcte juridische kwalii catie, zal het voorstel 

moeten worden afgewezen. De mogelijkheden tot afwijzing 

van het voorstel zijn dus erg ruim, zodat bekennen met het 

oog op strafvermindering met veel onzekerheid gepaard zal 

gaan. In geval van weigering wordt het dossier terug ter be-

schikking gesteld van de procureur des Konings en wordt de 

zaak toegewezen aan een anders samengestelde kamer. De 

door de beklaagde en de procureur des Konings onderteken-

de overeenkomst en de documenten die werden opgemaakt 

en de mededelingen die werden gedaan tijdens het overleg in 

het kader van de procedure alsook alle andere gerelateerde 

procedurestukken worden dan uit het dossier verwijderd en 

neergelegd ter grii  e van de rechtbank van eerste aanleg.94 

Er is echter niet bepaald dat de homologatieprocedure achter 

gesloten deuren moet plaatsvinden. De vraag is dan ook of 

dit geen problemen zal opleveren, aangezien op die manier 

bijvoorbeeld de pers melding kan maken van een afgelegde 

bekentenis waarmee na een afwijzing van het akkoord geen 

rekening mag worden gehouden door de strafrechter die de 

zaak alsnog ten gronde moet beoordelen.

VII. Aanpassingen aan de minnelijke schikking

13. Met betrekking tot de minnelijke schikking bevat 

de potpourri II-wet twee aanpassingen.

Allereerst zijn, zoals hierboven reeds verduidelijkt, min-

nelijke schikkingen voortaan niet meer mogelijk zodra een 

eindbeslissing is gewezen. Er kan dus niet langer geschikt 

91 Art. 216, § 3, eerste lid Sv.
92 Art. 216, § 3, vierde lid Sv.
93 Zie art. 216, § 4, derde lid Sv.
94 Art. 216, § 3, zesde lid Sv.

worden tot de beslissing op strafgebied kracht van gewijs-

de heet  verkregen, wat in het verleden – althans sedert de 

verruiming van de minnelijke schikking in 201195 – met 

zich meebracht dat zelfs tijdens de cassatieprocedure nog 

een minnelijke schikking kon worden gesloten. Volgens 

de wetgever kan die ruime mogelijkheid het rechtsgevoel 

aantasten, omdat de verkeerde indruk kan worden gewekt 

dat een veroordeelde de schikking heet  afgekocht om een 

door een rechtbank uitgesproken veroordeling te voorko-

men, in weerwil van de gelijkheid van de burgers voor de 

wet.96 Reeds tijdens het parlementaire debat dat in 2011 tot 

uitbreiding van de minnelijke schikking heet  geleid, was 

overigens een amendement ingediend om de mogelijkheid 

van minnelijke schikking uit te sluiten als de rechter reeds 

een gevangenisstraf heet  opgelegd, maar dat amendement 

werd toen nog verworpen.97

De tweede wijziging betret  het feit dat de rechterlijke 

beslissingen tot vaststelling van het verval van de straf-

vordering ten gevolge van het sluiten van een minnelijke 

schikking voortaan op het strafregister worden vermeld.98 

Op de uittreksels die aan de administratieve overheden of 

particulieren kunnen worden afgegeven, worden deze be-

slissingen echter niet genoteerd.99 Aangezien er geen over-

gangsbepaling is ingevoerd, kan deze wijziging tot gevolg 

hebben dat een bekrachtiging van een minnelijke schik-

king vanaf 29  februari 2016 die nochtans voordien werd 

gesloten, toch op het strafregister wordt vermeld, terwijl 

dat gegeven niet bekend was bij het sluiten van de minne-

lijke schikking.100 De wetgever had dan ook beter bepaald 

dat de vermelding op het strafregister maar geldt voor 

minnelijke schikkingen die worden gesloten na de inwer-

kingtreding van het gewijzigde art. 216bis Sv.

VIII. Beperking van het onmiddellijk cassatieberoep

14. Sedert 29  februari 2016 is de mogelijkheid om on-

middellijk cassatieberoep in te dienen beperkt. In art.  420, 

tweede lid Sv. is immers de mogelijkheid om onmiddellijk 

cassatieberoep in te stellen tegen de beslissingen met toepas-

sing van art. 135, 235bis en 235 ter Sv., geschrapt. Dat bete-

kent concreet dat geen onmiddellijk cassatieberoep meer 

openstaat tegen de beslissingen van de kamer van inbeschul-

95 Wet van 11 juli 2011 tot wijziging van de artikelen 216bis en 216ter 
van het Wetboek van Strafvordering en van artikel 7 van de wet van 
6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek.
96 Memorie van toelichting bij het wetsontwerp houdende wijziging 
van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalin-
gen inzake justitie, Parl.St. Kamer 2015-16, nr. 54-1418/001, p. 18.
97 Zie hierover: J. Meese en P. Tersago, «Verruimde minnelijke schik-
king in strafzaken», NJW 2012, p. 318, nr. 14.
98 Art. 590 Sv.
99 Art. 594 Sv.
100 X, «De wet van 5  februari 2016 tot wijziging van het strafrecht 
en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie 
(Potpourri II), gewikt en gewogen», T.Strafr. 2016, 34.
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digingstelling inzake zuivering van de nietigheden101 en in-

zake de controle op de regelmatigheid van de bijzondere op-

sporingsmethoden. De bedoeling van de wetgever is geweest 

om de werklast van het Hof van Cassatie, aansluitend op de 

wet van 14 februari 2014,102 verder te verminderen. Om de-

zelfde reden heet  de wetgever trouwens ook met ingang van 

29  februari 2016 de mogelijkheid om cassatieberoep aan te 

tekenen tegen de beslissing van het onderzoeksgerecht in-

zake voorlopige hechtenis, met uitzondering van de eerste 

verschijning, afgeschat .103

Dat geen onmiddellijk cassatieberoep meer openstaat te-

gen beslissingen inzake zuivering van de nietigheden, brengt 

met zich mee dat een discussie over een oorzaak van verval 

of onontvankelijkheid van de strafvordering of over de regel-

matigheid van de bewijsgaring, niet langer dei nitief beslecht 

kan worden alvorens de zaak bij de bodemrechter aanhangig 

wordt gemaakt. Dat was bij de invoering van de zuivering 

van de nietigheden in 1998 nochtans wel de bedoeling. Maar 

daar staat tegenover dat het leerstuk over het onrechtmatig 

verkregen bewijs sedert het Antigoonarrest104 drastisch is ge-

wijzigd, waardoor het gewicht van de beoordeling van de ge-

volgen van onrechtmatige bewijsgaring vooral bij de vonnis-

rechter is komen te liggen. Anders dan de vonnisgerechten, 

mogen de onderzoeksgerechten zich immers niet inlaten met 

de beoordeling van de betrouwbaarheid van het bewijs, aan-

gezien de bewijswaardering exclusief toekomt aan de vonnis-

gerechten.105 Concreet betekent dat dus dat de onderzoeks-

gerechten slechts aan twee van de drie hoofdcriteria kunnen 

toetsen, namelijk of het miskende vormvoorschrit  op straf e 

van nietigheid is voorgeschreven en of het gebruik van het 

onrechtmatig verkregen bewijs al dan niet zou leiden tot een 

aantasting van het recht op een eerlijk proces. Ook dat laatste 

criterium is echter niet zo evident voor de onderzoeksgerech-

ten, aangezien het recht op een eerlijk proces over het geheel 

van de rechtspleging wordt beoordeeld. Wat dat betret  werd 

reeds gepreciseerd dat van een onherroepelijke miskenning 

van het recht op een eerlijk proces die kan leiden tot bewijs-

uitsluiting in het kader van de zuivering van de nietigheden 

101 Tenzij uiteraard de beslissing van de kamer van inbeschuldiging-
stelling een eindbeslissing zou zijn, bv. omdat de verjaring van de 
strafvordering wordt vastgesteld of omdat de strafvordering onont-
vankelijk wordt verklaard. Vanzelfsprekend staat ook cassatieberoep 
open tegen andere eindbeslissingen van de kamer van inbeschuldi-
gingstelling, zoals een beslissing tot buitenvervolgingstelling.
102 Wet van 14  februari 2014 met betrekking tot de rechtspleging 
voor het Hof van Cassatie. Zie over deze wet o.m.: J. Verbist, «De 
hervorming van de cassatieprocedure in strafzaken», RW 2013-14, 
1604-1614.
103 Art. 31 van de wet van 20 juli 1990 betref ende de voorlopige hech-
tenis (BS 14 augustus 1990). Zie ook het gewijzigde art. 20, § 6 van 
diezelfde wet, waarin het daar bedoelde cassatieberoep eveneens is 
afgeschat .
104 Cass. 14 oktober 2003, AR P.03.0762.N, Arr.Cass. 2003, 1862, RW 
2003-04, 814, T.Strafr. 2004, 129, noot Ph. Traest, RABG 2004, 333, 
noot F. Schuermans, NJW 2003, 1367, noot E. Brewaeys, RCJB 2004, 
405, noot F. Kuty, Rev.dr.pén. 2004, 617.
105 Cass. 3 april 2012, AR P.11.2095.N, T.Strafr. 2015, 218. Zie ook: KI 
Gent 18 februari 2014, T.Strafr. 2014, 191, noot G. Schoorens.

in de regel slechts sprake is wanneer het verdere gebruik van 

dat stuk aanleiding kan geven tot een veroordeling die zou 

gebaseerd zijn op twijfelachtige gronden, terwijl het voor de 

partij tegen wie dat stuk wordt aangewend, niet mogelijk zou 

zijn het nuttig tegen te spreken en de waarheid naar voor te 

brengen.106

Bovendien heet  de beslissing van de kamer van inbe-

schuldigingstelling inzake zuivering van de nietigheden 

slechts een relatieve werking. Met name geldt het verbod 

om middelen die werden opgeworpen voor de kamer van 

inbeschuldigingstelling in het kader van art.  235bis Sv. 

opnieuw aan te voeren voor de feitenrechter, enkel voor 

de partijen die betrokken waren bij die zuiveringsproce-

dure.107 Een partij die niet werd opgeroepen (bv. omdat 

de betrokkene nog geen partij was op het ogenblik dat 

de zuiveringsprocedure heet  plaatsgevonden), kan dus 

niet gehinderd worden door de beslissing van de kamer 

van inbeschuldigingstelling die wat haar betret  niet op 

tegenspraak is tot stand gekomen.108 Hoewel de beslis-

sing tot zuivering ertoe leidt dat de gezuiverde stukken 

niet langer deel uitmaken van het gerechtelijk onderzoek, 

is die vaststelling relatief, aangezien de tegenstelbaarheid 

ervan beperkt is tot de partijen die betrokken werden bij 

de zuiveringsprocedure. Bovendien kan van die stukken 

nog steeds gebruik worden gemaakt door een partij ter 

ondersteuning van haar verdediging, aangezien de on-

mogelijkheid daarvan op onevenredige wijze ab reuk zou 

doen aan het recht van verdediging.109 Dat alles zorgt er-

voor dat de procedure van zuivering van de nietigheden 

aanleiding kan geven tot diverse cassatieprocedures in 

dezelfde zaak, zonder dat dit zelfs een garantie kan bie-

den dat het aldus beslechte geschil niet nog eens via een 

daarbij niet betrokken partij bij de vonnisrechter wordt 

aangekaart.

Bovendien kan zelfs de beslissing van de kamer van in-

beschuldigingstelling dat bepaalde bewijselementen niet 

uit het dossier moeten worden verwijderd nooit helemaal 

dei nitief zijn, omdat de partij die wel betrokken was bij 

die beslissing nog steeds kan aanvoeren dat de begane on-

regelmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs heet  

aangetast. De vraag is echter wel of de wetgever, in plaats 

106 Cass. 19 mei 2015, AR P.14.0921.N.
107 Zie o.m.: Cass. 3  juni 2014, AR P.14.0329.N, T.Strafr. 2014, 257, 
noot T. Decaigny, Limb.Rechtsl. 2014, 262.
108 Die precisering heet  uiteraard te maken met het feit dat de zuive-
ringsprocedure een procedure op tegenspraak is, die vereist dat alle 
partijen worden opgeroepen, inclusief de burgerlijke partij (zie: Cass. 
12 oktober 2010, AR P.10.1469.N, NC 2010, 373, JT 2010, 6409). Om 
die reden moet ook het omgekeerde worden aangenomen, namelijk 
dat een burgerlijke partij die niet betrokken werd bij een zuiverings-
procedure die ertoe heet  geleid dat stukken uit het strafdossier wer-
den verwijderd, nog steeds kan vragen dat die stukken wat haar betret  
(dus ter beoordeling van de door die burgerlijke partij gestelde bur-
gerlijke vordering) wel mogen worden aangewend.
109 Zie: Arbitragehof 8 mei 2002, nr. 86/2002, BS 24 mei 2002, AA 2002, 
1073, NJW 2002, 205, RW 2002-03, 290, T.Strafr. 2003, 246, noot P. De 
Hert en D. De Wolf, TBP 2003, 439, JLMB 2002, 988, JT 2002, 514.
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van louter het onmiddellijk cassatieberoep af te schaf en, 

er niet beter aan had gedaan om de zuivering van de nie-

tigheden te beperken tot oorzaken van verval (bv. de verja-

ring) of onontvankelijkheid van de strafvordering, of zelfs 

helemaal af te schaf en.

De afschai  ng van het onmiddellijke cassatieberoep 

tegen de beslissingen van de kamer van inbeschuldiging-

stelling inzake de controle op de regelmatigheid van de 

bijzondere opsporingsmethoden wordt door de wetge-

ver verduidelijkt met dezelfde motieven die ook worden 

gegeven voor de afschai  ng van het onmiddellijk cassa-

tieberoep inzake de zuivering van de nietigheden: deze 

cassatieberoepen zouden vaak ontaarden in een proces 

tijdens het proces, waardoor de rechtsplegingen, tij-

dens welke dezelfde vragen opnieuw worden gesteld in 

een andere vorm of door een andere partij, bovenmatig 

worden verlengd nog vóór het vonnis ten gronde wordt 

gewezen in de zaak.110 De afschai  ng van het onmiddel-

lijke cassatieberoep zou niet leiden tot een verzwakking 

van de controle van de wettigheid van de rechtspleging, 

maar enkel tot de verdaging ervan naar het einde van 

het proces, volgens de wetgever het enige tijdstip waarop 

een volledig overzicht bestaat en de echte weerslag van de 

aangevoerde onregelmatigheden op de rechtspleging kan 

worden gemeten.111 Nochtans gelden de vele hierboven 

geschetste bezwaren die betrekking hebben op de zuive-

ring van de nietigheden niet voor de controle op de bij-

zondere opsporingsmethoden. Die controle vindt immers 

gelijktijdig voor alle partijen plaats op het einde van het 

vooronderzoek.112 Wellicht was het beter geweest om het 

onmiddellijke cassatieberoep wat deze procedure betret  

te behouden, maar de bevoegdheid van de kamer van in-

beschuldigingstelling te beperken tot de vaststelling of er 

al dan niet sprake is van een onregelmatigheid, zodat de 

beoordeling van de gevolgen daarvan in geval van verwij-

zing beoordeeld moeten worden door de vonnisrechter.113

IX. Besluit

15. Het is duidelijk dat de potpourri II-wet eigenlijk 

meer doet dan loutere enkele quick wins toevoegen aan 

het bestaande systeem. Veel van de wijzigingen hebben 

immers een drastische invloed op het verloop van de 

110 Memorie van toelichting bij het wetsontwerp houdende wijziging 
van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen 
inzake justitie, Parl.St. Kamer 2015-16, nr. 54-1418/001, p. 20.
111 Ibid., p. 21.
112 Onverminderd een eventuele tussentijdse facultatieve controle op 
basis van art. 235quater Sv., waarbij evenwel ook voorheen al geen on-
middellijk cassatieberoep mogelijk was.
113 Dat geldt trouwens ook reeds voor het geval dat de kamer van inbe-
schuldigingstelling de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsme-
thoden controleert na toepassing van art. 187ter of art. 321 Sv.

strafprocedure. Het valt af te wachten hoe deze wijzigin-

gen door de praktijk zullen worden verteerd. De snelle 

inwerkingtreding van nagenoeg alle wijzigingen temid-

den van een gerechtelijk jaar maakt de overgang er in elk 

geval niet lichter op.

Het is lovenswaardig dat de wetgever zich bezint over 

het straf(proces)recht en in de huidige budgettaire toe-

stand is het begrijpelijk dat daarbij aandacht wordt besteed 

aan eventuele mogelijkheden om de procedure te versoe-

pelen en daardoor mensen en middelen uit te sparen. Toch 

moet erover gewaakt worden dat het systeem daardoor 

niet uit balans geraakt. De wijzigingen met betrekking 

tot de overschrijving van afgeluisterde gesprekken zijn 

in dat opzicht niet evident. Voorts toont ook het afschaf-

fen van het cassatieberoep inzake voorlopige hechtenis 

vanaf de tweede verschijning – dat gelet op de korte ter-

mijnen eigenlijk niet tot vertraging van het onderzoek leidt 

en waartoe dus louter om redenen van werklast is beslist 

– toch een zeker democratisch dei cit aan. De afschai  ng 

van het op straf e van nietigheid voorgeschreven karak-

ter van vormvereisten met betrekking tot het al uisteren 

van privé- en telecommunicatie114 is dan weer een duide-

lijke illustratie van de wijze waarop de wetgever en ook de 

rechtspraak tegenover het strafprocesrecht aankijken. Het 

betret  immers een verdere versoepeling van de procedure 

die de overheid moet naleven, die evenwel in schril con-

trast staat met de tendens naar «proceduralisering» van 

de verdediging, waarbij tekortkomingen wel steevast een 

sanctie tot gevolg hebben.115 De potpourri II-wet versterkt 

dat signaal heel duidelijk, aangezien de wetgever in dezelf-

de wet zowel het bewijsrecht versoepelt als de wijze waarop 

de beklaagde zich kan verdedigen uitgebreid procedurali-

seert. Zo kunnen laattijdig neergelegde conclusies worden 

geweerd, zelfs als geen van de partijen daarom vraagt,116 

moeten conclusies beantwoorden aan de vereisten uit het 

burgerlijk procesrecht,117 moeten partijen die hoger beroep 

aantekenen een verzoekschrit  neerleggen met opgave van 

de grieven en kunnen partijen slechts verstek laten gaan 

in bepaalde – maar helaas niet welomlijnde118 – gevallen. 

Hoewel de tendens tot deformalisering van vormvereisten 

tot op zekere hoogte zeker te begrijpen valt, moet er toch 

aan worden herinnerd dat dit in combinatie met het for-

maliseren van de verdediging risico’s inhoudt.

114 Cf. supra, randnr. 6.
115 Men denke bv. aan de al bestaande verplichtingen om bepaalde ar-
gumenten tijdig op te werpen op straf e van verval (zie bv. art. 189ter, 
tweede lid Sv.).
116 Cf. supra, randnr. 9.
117 Zie het gewijzigde art. 152, § 1, tweede lid Sv., dat verwijst naar 
art. 743 en 744 Ger.W. (waarin weliswaar geen sanctie is terug te vin-
den in geval van niet-nakoming).
118 Hoe het begrip «wettige reden van verschoning» (nieuw art. 187, 
§ 6, 1° Sv.) door de rechtspraak zal worden ingevuld, is immers alles-
behalve duidelijk. Hoe men op dit ogenblik moet inschatten of in een 
welbepaalde situatie wel of niet verstek kan worden gelaten, is dan ook 
ten zeerste de vraag.
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