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Juridische grondslag



Juridische grondslag
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• Artikel 6 EVRM

Hoewel het strafrechtelijk zwijgrecht niet uitdrukkelijk wordt erkend in artikel 6 EVRM
wordt in de rechtspraak van het EHRM aanvaard dat het nemo tenetur-beginsel
onderdeel uitmaakt van de rechtsbescherming van artikel 6 EVRM (o.a. EHRM 3 mei
2001, EHRM 20 oktober 1997, EHRM 17 december 1996)

• Artikel 14, 3°, g BUPO-verdrag

Bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde

strafvervolging heeft een ieder, in volle gelijkheid, recht op de volgende
minimumgaranties:

 niet te worden gedwongen tegen zichzelf te getuigen of een bekentenis af te leggen

• Algemeen strafrechtbeginsel



Juridische grondslag
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The right to silence and the right not to 
incriminate oneself are, although not 

specifically mentioned in Article 6 of the 
Convention (art. 6), generally recognised 

international standards which lie at the heart 
of the notion of a fair procedure under Article 

6 (art. 6).

(John Murray, p. 49, para. 45, Funke j, p. 22, para. 44)
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RATIONALE
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Their rationale lies, inter alia, in the protection of the accused against
improper compulsion by the authorities thereby contributing to the
avoidance of miscarriages of justice and to the fulfilment of the aims of
Article 6 (art. 6).

The right not to incriminate oneself, in particular, presupposes that the
prosecution in a criminal case seek to prove their case against the accused
without resort to evidence obtained through methods of coercion or
oppression in defiance of the will of the accused. In this sense the right is
closely linked to the presumption of innocence contained in Article 6 para. 2
of the Convention (art. 6-2).
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DRAAGWIJDTE - ZWIJGRECHT / NIET-
MEEWERKRECHT



DRAAGWIJDTE – ZWIJGRECHT / NIET-MEEWERKRECHT
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• The right not to incriminate oneself is primarily concerned with
respecting the will of an accused person to remain silent.

 It notes that the privilege against self-incrimination is commonly
understood in the Contracting States and elsewhere to be primarily
concerned with respecting the will of the defendant to remain silent
in the face of questioning and not to be compelled to provide a
statement.



DRAAGWIJDTE – ZWIJGRECHT / NIET-MEEWERKRECHT

10

• However, the Court has on occasion given the principle of self-incrimination as
protected under Article 6 § 1 a broader meaning so as to encompass cases in which
coercion to hand over real evidence to the authorities was in issue. In Funke v. France
(25 February 1993, § 44, Series A no. 256-A), for instance, the Court found that an
attempt to compel the applicant to disclose documents, and thereby to provide
evidence of offences he had allegedly committed, violated his right not to incriminate
himself. Similarly, in J.B. v. Switzerland (cited above, §§ 63-71) the Court considered the
State authorities’ attempt to compel the applicant to submit documents which might
have provided information about tax evasion to be in breach of the principle against
self-incrimination (in its broader sense).
 This right, however, does not extend to the use in criminal proceedings of material which

may be obtained from the accused through the use of compulsory powers but which has an
existence independent of the will of the suspect such as, inter alia, documents acquired
pursuant to a warrant, breath, blood and urine samples and bodily tissue for the purpose of
DNA testing.
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IMPLEMENTATIE- ZWIJGRECHT / NIET-
MEEWERKRECHT
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• Aan de “verdachte” worden vragen gesteld / wordt gevraagd fysiek
bewijsmateriaal over te leggen
 Inherent beperkt tot vragen / meewerkhandelingen

 in het kader van een strafvervolging
o Met latente doorwerking naar informatie verkregen buiten maar gebruikt in het kader van de

strafvervolging

 die de voorlegging impliceren van documenten of die antwoorden kunnen uitlokken die
van belang zijn ter beoordeling van de feiten waarvoor men vervolgd wordt

 waarvoor, teneinde antwoorden of de medewerking te bekomen, (ontoelaatbare)
dwang wordt uitgeoefend
o MAAR: verhindert niet het GEBRUIK van materiaal dat BESTAAT ONAFHANKELIJK VAN DE WIL

van de belastingplichtigen en dat VERKREGEN kan worden onder (normale) dwang

 waarvoor (bij eventueel uitgeoefende dwang in het kader van de strafcontext of bij
gebruik in de strafcontext na bewijsgaring buiten de strafcontext) geen “compensatie”
wordt verstrekt
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• Aan de “verdachte” worden vragen gesteld / wordt gevraagd fysiek bewijsmateriaal
over te leggen
 Inherent beperkt tot vragen / meewerkhandelingen

Zwijgrecht
 Aangifteverplichtingen en meewerkverplichtingen waarbij mondeling en/of schriftelijk 

inlichtingen worden verschaft (zwijgrecht)

Niet-meewerkrecht
 Overlegging van allerhande documenten met “verklarende” waarde = waarvan de

ontdekking afhangt van de wil van de betrokkene
o Omhelst dus ook documenten die “onafhankelijk” van de wil bestaan, maar

waarvan dit bestaan onzeker is, minstens slechts vermoed wordt
 Bv. documenten m.b.t. de zwarte boekhouding / rekeninguittreksels van niet-

bekende buitenlandse rekeningen / ….
 + Medewerking aan (invasieve) handelingen die ertoe strekken “Saunders”-materiaal te

ontdekken, bv. medewerking aan de fiscale visitatie (vgl. Jalloh)
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• Aan de “verdachte” worden vragen gesteld / wordt gevraagd fysiek
bewijsmateriaal over te leggen
 Inherent beperkt tot vragen / meewerkhandelingen

A contrario niet van toepassing op documenten die onbetwistbaar bestaan, zie 
ook Antwerpen 10 december 2013 / 20 maart 2012 / 24 februari 2009

De belastingplichtige kan zich niet kan beroepen op het zwijgrecht, wanneer 
hem enkel wordt gevraagd om documenten voor te leggen, die 
onbetwistbaar bestaan, ongeacht de houding van de belastingplichtige en die 
er enkel op gericht zijn de belastingheffing in hoofde van de belastingplichtige 
mogelijk te maken. Zo kan niet op algemene wijze worden toegestaan dat de 
belastingplichtige, zich beroepend op het zwijgrecht, zou weigeren om de 
boekhouding en de boekhoudkundige stukken voor te leggen.

IMPLEMENTATIE – ZWIJGRECHT / NIET-MEEWERKRECHT
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• Aan de “verdachte” worden vragen gesteld / wordt gevraagd fysiek bewijsmateriaal over te
leggen
 Inherent beperkt tot vragen / meewerkhandelingen

 in het kader van een “strafvervolging”
criminal charge: autonome invulling  het zich bedreigd voelen

• Belangrijke voorafgaande vaststelling
 Taxatieprocedure nauw verweven met de strafrechtelijke sfeer

 Elke inbreuk op de bepalingen van het WIB, die werd begaan met bedrieglijk opzet
of met het oogmerk om te schaden, kan aanleiding geven tot een strafsanctie

 In geval van niet-aangifte, onvoldoende of onjuiste aangifte of de niet-vervulling
van administratieve formaliteiten kunnen administratieve sancties worden
opgelegd

 “directe lijn” met het parket (mededeling van misdrijven / overleg)
 Belangrijkste vraag: vanaf wanneer is er sprake van “charge”? (te onderscheiden van het 

effectief bestraffen, cf. Chambaz)
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• Aan de “verdachte” worden vragen gesteld / wordt gevraagd fysiek bewijsmateriaal over te
leggen

 Inherent beperkt tot vragen / meewerkhandelingen
 in het kader van een “strafvervolging”

 In de hypothese van de aangifteverplichtingen zal de dwang in de regel niet 
plaatsvinden in een strafcontext. 
o TENZIJ de aangifteverplichting een verklaring zou impliceren nadat reeds een

“criminal charge” werd geuit, hetgeen o.i. het geval zal zijn voor zover deze
verklaring betrekking heeft op de feiten die in het vizier van het “strafrechtelijk”
onderzoek komen.
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• Aan de “verdachte” worden vragen gesteld / wordt gevraagd fysiek bewijsmateriaal over te
leggen

 Inherent beperkt tot vragen / meewerkhandelingen
 in het kader van een “strafvervolging”

 Bewijsgaring van (niet-fiscale) misdrijven via de fiscale aangifte
o Allen 10 september 2002

• “In the present case, therefore, the Court finds that the requirement on the
applicant to make a declaration of his assets to the Inland Revenue does not
disclose any issue under Article 6 § 1, even though a penalty was attached to a
failure to do so. The obligation to make disclosure of income and capital for
the purposes of the calculation and assessment of tax is indeed a common
feature of the taxation systems of Contracting States and it would be difficult
to envisage them functioning effectively without it.”
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• Aan de “verdachte” worden vragen gesteld / wordt gevraagd fysiek bewijsmateriaal over te
leggen

 Inherent beperkt tot vragen / meewerkhandelingen
 in het kader van een “strafvervolging”

 Bewijsgaring van (niet-fiscale) misdrijven via de fiscale aangifte
o Allen 10 september 2002

• “The Court notes that in this case the applicant does not complain that the
information about his assets which he gave the Inland Revenue was used
against him in the sense that it incriminated him in the commission of an
offence due to acts or omissions in which he had been involved prior to that
moment. His situation may therefore be distinguished from that of the
applicant in Saunders (judgment cited above). Nor was he prosecuted for
failing to provide information which might incriminate him in pending or
anticipated criminal proceedings, ” (EHRM, 10.09.2002, Allen v. UK)
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• Aan de “verdachte” worden vragen gesteld / wordt gevraagd fysiek bewijsmateriaal
over te leggen
 Inherent beperkt tot vragen / meewerkhandelingen

 in het kader van een “strafvervolging”

 Bewijsgaring van (niet-fiscale) misdrijven via de fiscale aangifte

o Weh 8 april 2004
• “The Court noted that there were no pending or anticipated criminal

proceedings against the applicant and the fact that he may have lied in order
to prevent the revenue authorities from uncovering conduct which might
possibly lead to a prosecution did not suffice to bring the privilege against
self-incrimination into play (see Allen v. the United Kingdom (dec.),
no. 76574/01, ECHR 2002-VIII).”
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• Aan de “verdachte” worden vragen gesteld / wordt gevraagd fysiek bewijsmateriaal
over te leggen
 Inherent beperkt tot vragen / meewerkhandelingen

 in het kader van een “strafvervolging”

 Bewijsgaring van (niet-fiscale) misdrijven via de fiscale aangifte

o Weh 8 april 2004
• “It may be that the applicant lied in order to prevent the Inland Revenue

uncovering conduct which might possibly be criminal and lead to a 
prosecution. However, the privilege against self-incrimination cannot be
interpreted as giving a general immunity to actions motivated by the desire to
evade investigation by the revenue authorities.” (EHRM, 08.04.2004, Weh V. 
Oostenrijk)
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• Aan de “verdachte” worden vragen gesteld / wordt gevraagd fysiek bewijsmateriaal
over te leggen
 Inherent beperkt tot vragen / meewerkhandelingen

 in het kader van een “strafvervolging”

 Geen zwijgrecht bij louter fiscale geschillen
o REA Brussel, 06 september 2010: “Evenzo kan uit de rechtspraak van het EHRM 

worden afgeleid dat de vestiging en invordering van (ontdoken) belastingen op 
zichzelf niet kunnen worden beschouwd als een ingestelde strafvervolging in de zin 
van art. 6.1 EVRM.”
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• Aan de “verdachte” worden vragen gesteld / wordt gevraagd fysiek bewijsmateriaal over te
leggen
 Inherent beperkt tot vragen / meewerkhandelingen

 in het kader van een “strafvervolging”
Louter fiscale geschillen? 

Cassatie 20 november 2018:
“Opdat de rechter ertoe zou zijn gehouden bewijs te weren wegens miskenning van 
het zwijgrecht van een beklaagde omdat dit bewijs werd verzameld ter gelegenheid 
van een administratief onderzoek waaraan deze laatste zijn medewerking moest 
verlenen onder dreiging van een strafsanctie, is vereist dat de beklaagde ten tijde van 
dat onderzoek te beschouwen was als een persoon die wordt vervolgd in de zin van 
[artikel 6.1 EVRM en artikel 14.1 en 14.3.g IVBPR]. Dit veronderstelt dat tegen hem 
een strafonderzoek werd ingesteld of minstens het instellen van een strafonderzoek 
werd beoogd. Daarentegen is het zwijgrecht niet van toepassing op louter 
administratieve onderzoeken die enkel ertoe strekken materiële vaststellingen te 
doen met het oog op het naleven van de toepasselijke reglementering, zonder dat 
de persoon die het voorwerp ervan uitmaakt wordt beticht van een inbreuk of zich 
bevindt onder dreiging van strafvervolging.”
= onaantastbaar oordeel van de bodemrechter
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Louter fiscale geschillen?

• Informatie vanuit “politionele kring” dat er mazoutfraude zou
plaatsvinden

• Gerichte controle van de voertuigen van de betrokkene met detectie van
bezoedelde diesel (14 december 2011 t.e.m. 14 januari 2013)

• Boekhoudkundige controle vanaf 24 augustus 2012
• Verhoor op 14 januari 2013 (met dito formele kennisgeving aan de

betrokkene dat hij van misdrijven werd verdacht)
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Dictum bodemrechter
• Betrokkene moet de controleplicht ondergaan zonder dat er gesteld kan worden dat hij op dat 

moment formeel het voorwerp uitmaakt van een strafrechtelijke vervolging en per definitie reeds 
als vervolgde partij dient te worden beschouwd;

• het is pas in een later stadium, nadat de boekhoudkundige stukken werden gecontroleerd en er 
onregelmatigheden werden vastgesteld, dat de betrokkene het voorwerp werd van eigenlijke 
strafrechtelijke vervolging, het statuut van beklaagde kreeg en in die zin, met alle daaraan 
inherente waarborgen, waaronder een verwijzing naar zijn zwijgrecht, op 14 januari 2013 ook 
daadwerkelijk werd verhoord;
 in die loutere controlefase, waaraan krachtens artikel 203 AWDA de wettelijke 

gehoudenheid tot het verlenen van inzage en de overlegging van stukken inherent was, was 
het nemo tenetur-beginsel bijgevolg niet van toepassing, net zomin als de eiser I zich op dat 
moment zou hebben kunnen beroepen op zijn vermeend zwijgrecht om voorlegging van de 
desbetreffende stukken te weigeren;

• “volledigheidshalve dient hieraan te worden toegevoegd dat uit niets blijkt dat in die 
boekhoudkundige controlefase op enig moment in concreto werd gedreigd met boetes of sancties 
in de zin van artikel 329, § 1, AWDA”;
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• Aan de “verdachte” worden vragen gesteld / wordt gevraagd fysiek
bewijsmateriaal over te leggen
 Inherent beperkt tot vragen / meewerkhandelingen

 in het kader van een “strafvervolging”

 Art. 333(/1) WIB92: kennisgeving van aanwijzing(en) van fraude

o Brussel 19 mei 2011

• Strafrechtelijke vervolging: voorafgaande kennisgeving van artikel 333 
WIB92 die verwijst naar aanwijzingen inzake belastingontduiking + 
gerechtsdossier op het arbeidsauditoraat

• Maar: de belastingplichtige verwees niet naar zijn zwijgrecht toen hem 
stukken werden gevraagd en vragen werden gesteld. De beginselen van 
behoorlijk bestuur reiken niet zover dat zij de administratie zouden 
verplichten te wijzen op zijn zwijgrecht, nu zelfs in eigenlijke strafzaken de 
vervolgende instantie dergelijke verplichting niet heeft.
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• Aan de “verdachte” worden vragen gesteld / wordt gevraagd fysiek 
bewijsmateriaal over te leggen

 Inherent beperkt tot vragen / meewerkhandelingen
 in het kader van een “strafvervolging”

 Art. 333(/1) WIB92: kennisgeving van aanwijzing(en) van fraude
o REA Brussel 29 januari 2015

• De belastingadministratie verstuurt een kennisgeving van de uitbreiding van 
de onderzoekstermijn, maar verduidelijkt naderhand dat het geenszins de 
bedoeling is om lastens de belastingplichtige een strafonderzoek te openen

• “De la nature des questions posées, il n’est pas possible d’exciper une
quelconque volonté de l’administration de retenir une intention frauduleuse
et d’appliquer ainsi, aux demandeurs de véritables sanctions de nature 
pénale.”  geen zwijgrecht
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• Aan de “verdachte” worden vragen gesteld / wordt gevraagd 
fysiek bewijsmateriaal over te leggen

 Inherent beperkt tot vragen / meewerkhandelingen
 in het kader van een “strafvervolging”

 Art. 333(/1) WIB92: kennisgeving van aanwijzing(en) van fraude

o Luik 19 september 2012, 31 maart 2010 en 3 december 2008

• Zwijgrecht in geval van een kennisgeving van de uitbreiding van de 
onderzoekstermijn aangezien hieruit volgt dat de belastingplichtige 
gestraft kan worden met strafsancties of met administratieve boetes 
met een strafkarakter
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• Aan de “verdachte” worden vragen gesteld / wordt gevraagd
fysiek bewijsmateriaal over te leggen

 Inherent beperkt tot vragen / meewerkhandelingen
 in het kader van een strafvervolging

o Met latente doorwerking naar informatie verkregen buiten maar gebruikt in het
kader van de strafvervolging

Bewijsgaring buiten de strafprocedure maar met mogelijk gebruik ervan tijdens de
strafprocedure --- cfr. regel van bewijsuitsluiting of bewijsverbod
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• Aan de “verdachte” worden vragen gesteld / wordt gevraagd fysiek
bewijsmateriaal over te leggen
 Inherent beperkt tot vragen / meewerkhandelingen

 waarvoor, teneinde antwoorden of de medewerking te bekomen, ontoelaatbare dwang
wordt uitgeoefend

o Allerhande “sancties” in de meest ruime zin
o Ook “juridische” sancties

• Ambtshalve aanslag
• Dwangsom
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• Ambtshalve aanslag: weliswaar geen strafrechtelijke sanctie maar niettemin toch
“dwang”
 Ontoelaatbare dwang – Luik 3 december 2008 / 31 maart 2010 (de weigering van de
belastingplichtige om bepaalde stukken over te maken en te antwoorden op bepaalde
vragen kan niet worden gesanctioneerd door het vestigen van een aanslag van ambtswege

MO: “wettige reden” --- omkering bewijslast vervalt

• Dwangsom
 Arrest Van Weerelt als “open uitnodiging voor de fiscus” ?

Neen: arrest bevestigt net de ruime draagwijdte van de notie “dwang”
PM: reeds herhaaldelijk geëxperimenteerd met de dwangsom – cfr. Rb. Aarlen 16
februari 2011, Rb. Luik 9 oktober 2002, Brussel 1 juni 2011, Gent 15 juni 2010, Rb.
Brugge 27 april 2009
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• Verhindert niet het GEBRUIK van materiaal dat BESTAAT ONAFHANKELIJK VAN DE
WIL van de belastingplichtigen en dat VERKREGEN kan worden onder (normale)
dwang
 Verhindert niet dat de overheid deze documenten alsnog verkrijgt onder

(normale) dwang
 Huiszoeking (en visitatie)
 Voorlegging boeken en bescheiden
 Fouilleren
 NIET: onmenselijke behandeling (cfr. Jalloh 11 juli 2006)

 De overheid mag het materiaal gebruiken om een zaak op te bouwen (zonder
dat de betrokkene echter gevraagd kan worden nadere toelichting te geven 
zwijgrecht);
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• Verhindert niet het GEBRUIK van materiaal dat BESTAAT ONAFHANKELIJK VAN DE WIL van de
belastingplichtigen en dat VERKREGEN kan worden onder (normale) dwang
 De vaststelling dat het materiaal bestaat, betreft een autonome vaststelling door de

overheid (logica: indien het bestaan van het materiaal nog niet werd vastgesteld, moet
dit gevraagd wordenzwijgrecht)
 Vgl. Funke 25 februari 1993 (weigering incriminerende documenten aan de

overheid te overhandigen – bestaan van de documenten was onzeker (ondanks het
feit dat Funke het bestaan had toegegeven)

“The Court notes that the customs secured Mr Funke’s conviction in order to
obtain certain documents which they believed must exist, although they were
not certain of the fact. Being unable or unwilling to procure them by some
other means, they attempted to compel the applicant himself to provide the
evidence of offences he had allegedly committed.” (EHRM, 25.02.1993, Funke v.
Frankrijk, o.w. 44)

 Vgl. J.B. t. Zwitserland 3 mei 2001 (belastingadministratie handelt in strijd met
artikel 6 EVRM indien zij de belastingplichtige, onder dreiging van sancties met
strafrechtelijke aard in de zin van het verdrag, verplicht om wilsafhankelijke
documenten voor te leggen (in casu documenten met betrekking tot
investeringen))
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• Aan de “verdachte” worden vragen gesteld / wordt gevraagd fysiek bewijsmateriaal over te
leggen
 Inherent beperkt tot vragen / meewerkhandelingen

 waarvoor (bij eventueel uitgeoefende dwang in het kader van de strafcontext of bij
gebruik in de strafcontext na bewijsgaring buiten de strafcontext) geen “compensatie”
wordt verstrekt
o Essentie van Van Weerelt 16 juni 2015

• Aangezien enig gebruik van de betreffende informatie voor een strafvervolging (via
fiscale boeten of een strafrechtelijke vervolging) in casu was uitgesloten, is er geen
reden om aan te nemen dat artikel 6 EVRM in de huidige omstandigheden werd
geschonden.

• “the Court accepts that the Tax and Customs Administration was entitled to compel the
applicant to give information that could not be obtained from any other source than
the applicant himself for the purpose of levying taxes and interest in accordance with
the applicable tax legislation”
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• Aan de “verdachte” worden vragen gesteld / wordt gevraagd fysiek bewijsmateriaal
over te leggen
 Inherent beperkt tot vragen / meewerkhandelingen

 waarvoor (bij eventueel uitgeoefende dwang in het kader van de strafcontext of
bij gebruik in de strafcontext na bewijsgaring buiten de strafcontext) geen
“compensatie” wordt verstrekt
o Essentie van Van Weerelt 16 juni 2015

• “It further accepts that the Supreme Court acted pre-emptively to prevent the
misuse of this information for the purpose of determining a “criminal charge”
against the applicant. In any case, there has as yet been no final determination
of any “criminal charge” against the applicant, whether by way of tax fines or
criminal prosecution (…)”
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• Aan de “verdachte” worden vragen gesteld / wordt gevraagd fysiek bewijsmateriaal over te
leggen
 Inherent beperkt tot vragen / meewerkhandelingen

 waarvoor (bij eventueel uitgeoefende dwang in het kader van de strafcontext of bij
gebruik in de strafcontext na bewijsgaring buiten de strafcontext) geen “compensatie”
wordt verstrekt
o Quid Belgische context?

• Grotendeels zinledige discussie omtrent de moeilijke verhouding tussen de 
meewerkverplichting en het zwijgrecht

 “Zwijgrecht” impliceert absolute inbraak op medewerkingsverplichting

versus

 “Zwijgrecht” kan nooit wijken voor de medewerkingsverplichting
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• Aan de “verdachte” worden vragen gesteld / wordt gevraagd fysiek bewijsmateriaal over te
leggen
 Inherent beperkt tot vragen / meewerkhandelingen

 waarvoor (bij eventueel uitgeoefende dwang in het kader van de strafcontext of bij
gebruik in de strafcontext na bewijsgaring buiten de strafcontext) geen “compensatie”
wordt verstrekt
o Quid Belgische context?

• Vraag is niet: hoe moet het zwijgrecht en niet-meewerkrecht in concreto
worden toegepast, nochtans (o.m.) Antwerpen 16 juni 2015:

=> Het zwijgrecht kan geen obstructie vormen voor de fiscale controle en 
de belastingheffing

=> Het zwijgrecht kan worden ingeroepen om te voorkomen dat een 
belastingverhoging met strafrechtelijk karakter wordt opgelegd op basis 
van informatie die men tijdens een administratief onderzoek onder 
dwang aan de overheid heeft meegedeeld
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• Aan de “verdachte” worden vragen gesteld / wordt gevraagd fysiek
bewijsmateriaal over te leggen
 Inherent beperkt tot vragen / meewerkhandelingen

 waarvoor (bij eventueel uitgeoefende dwang in het kader van de strafcontext of bij
gebruik in de strafcontext na bewijsgaring buiten de strafcontext) geen “compensatie”
wordt verstrekt
o Quid Belgische context?

• Vraag is wel of het niet-meewerkrecht werd gerespecteerd rekening houdend met het 
geheel aan feiten en omstandigheden, waarbij twee complementaire principes gelden in 
het kader van de bewijsgaring en het gebruik (zie ook Cass. 20 november 2018)

 Eerste principe: Iedereen heeft het recht om niet mee te werken indien van hij/zij 
oordeel is dat het niet-meewerkrecht van toepassing is en geschonden wordt.

 Rechter zal finaal oordelen of dit recht al dan niet terecht werd uitgeoefend

 Risico, maar ook het profijt (incl. fiscaal “voordeel”) voor de “beklaagde”

 PM: geen niet-meewerkrecht indien compenserende waarborgen in casu
preventief “gegarandeerd” zijn (cf. Van Weerelt)



IMPLEMENTATIE – ZWIJGRECHT / NIET-MEEWERKRECHT

38

• Aan de “verdachte” worden vragen gesteld / wordt gevraagd fysiek bewijsmateriaal
over te leggen
 Inherent beperkt tot vragen / meewerkhandelingen

 waarvoor (bij eventueel uitgeoefende dwang in het kader van de strafcontext of bij
gebruik in de strafcontext na bewijsgaring buiten de strafcontext) geen “compensatie”
wordt verstrekt
o Quid Belgische context?

Vraag is wel of het niet-meewerkrecht werd gerespecteerd rekening houdend met het geheel 
aan feiten en omstandigheden, waarbij twee complementaire principes gelden (zie ook Cass. 
20 november 2018)

 Tweede principe: Iedereen heeft het recht om de schending van het niet-
meewerkrecht in te roepen

 Rechter zal finaal oordelen of er al dan niet terecht dwang werd opgelegd

 Risico weegt op de overheid (excl. fiscaal “voordeel”? Vgl. Antwerpen 16 
juni 2015 en Brussel 2 oktober 2013: enkel administratieve sanctie wordt 
ontheven)

• M.O.: bij louter gebruik in de strafcontext (cf. latente doorwerking) is uitsluitend de 
vraag aan de orde of het op zich bij oorsprong rechtmatig verkregen bewijs kan 
gebruikt worden met het oog op de bestraffing
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• Aan de “verdachte” worden vragen gesteld / wordt gevraagd fysiek bewijsmateriaal
over te leggen

 Inherent beperkt tot vragen / meewerkhandelingen
 waarvoor (bij eventueel uitgeoefende dwang in het kader van de strafcontext of bij gebruik in

de strafcontext na bewijsgaring buiten de strafcontext) geen “compensatie” wordt verstrekt
o Quid Belgische context?

 Typische compensatie --- Cass. 20 november 2018

Aangezien een vervolgde persoon niet kan worden gedwongen om mee te 
werken aan het bewijs van de gegrondheid van de beschuldiging die tegen hem 
zal worden ingebracht, kan hij niet gestraft worden voor het niet-meedelen van 
gegevens die hem zullen ontmaskeren.

Daaruit volgt dat de rechter die uitspraak moet doen over een strafvervolging, 
het bewijs moet weren dat ontleend is aan de gegevens die van de vervolgde 
persoon zijn verkregen onder dreiging van een sanctie, tenzij vaststaat dat 
daardoor het eerlijk karakter van het proces in zijn geheel niet is aangetast.
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• Aan de “verdachte” worden vragen gesteld / wordt gevraagd fysiek
bewijsmateriaal over te leggen
 Inherent beperkt tot vragen / meewerkhandelingen

 waarvoor (bij eventueel uitgeoefende dwang in het kader van de strafcontext of bij
gebruik in de strafcontext na bewijsgaring buiten de strafcontext) geen “compensatie”
wordt verstrekt
o Quid Belgische context?

 Typische compensatie --- Cass. 20 november 2018

Principe van de wering

Wering van de in strijd met het niet-meewerkrecht afgelegde verklaringen 
verhindert niet dat alsnog een sanctie volgt, gesteund op eventueel 
aanwezig ander bewijsmateriaal.

 Het gebruik brengt het recht van de belastingplichtige op een eerlijk 
proces in het gedrang (cf.  Antigoon)
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• Aan de “verdachte” worden vragen gesteld / wordt gevraagd
fysiek bewijsmateriaal over te leggen
 Inherent beperkt tot vragen / meewerkhandelingen

 waarvoor (bij eventueel uitgeoefende dwang in het kader van de strafcontext
of bij gebruik in de strafcontext na bewijsgaring buiten de strafcontext) geen
“compensatie” wordt verstrekt
o Quid Belgische context?

• Werkbaar model --- de lege ferenda

• ----- fiscaal én sanctie-onderzoek: wettelijke garantie dat geen 
bestraffing mogelijk is voor zover niet-meewerkrecht terecht kan 
ingeroepen worden (wettelijke partiële bewijsuitsluiting) 
belastingplichtige moet steeds meewerken aan het fiscaal onderzoek

• ----- louter sanctie-onderzoek: geen interventie vereist
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