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OM DEZE REDENEN, 

HET HOF

– vernietigt artikel  2 van de wet van 

23  februari 2012 “tot wijziging van 

artikel 458bis [van het Strafwetboek] 

teneinde het uit te breiden voor mis-

drijven van huiselijk geweld”, doch 

enkel in zoverre het van toepassing 

is op de advocaat die houder is van 

vertrouwelijke informatie van zijn 

cliënt, dader van het misdrijf dat is 

gepleegd in de zin van dat artikel, 

wanneer die informatie mogelijker-

wijs incriminerend is voor die cliënt;

– verwerpt het beroep voor het overige.

[…]

BIJZONDER KARAKTER BE-

ROEPSGEHEIM ADVOCAAT

Deze uitspraak bevestigt het bij-

zondere karakter van het beroeps-

geheim van de advocaat. Het arrest 

ligt volledig in het verlengde van een 

eerder arrest van 26 september 2013 

en vult dit aan (GwH 26 september 

2013, nr. 2013/127, NjW 2014, 211).

Doordat partnergeweld als grond 

van kwetsbaarheid is ingevoegd na 

de wet van 30 november 2011 (wet 

tot wijziging van de wetgeving wat 

de verbetering van de aanpak van 

seksueel misbruik en feiten van 

pedoilie binnen een gezagsrela-

tie betret, BS 20  januari 2012, 2e 

uitgave, 4386), viel partnergeweld 

niet onder de vernietiging door het 

Hof in het vorige arrest. Dit arrest 

is dus een logisch gevolg van de 

keuze van de wetgever om slacht-

oferschap bij partnergeweld gelijk 

te schakelen met andere gronden 

van kwetsbaarheid (Parl.St. Senaat 

2010, nr.  5-30/1, 16-17; Parl.St. Se-

naat 2010-11, nr. 5-30/3, 3-4).

De Orde van Vlaamse Balies en 

haar voorzitter voeren wederom 

twee middelen aan tot vernietiging 

van artikel 2 van de ‘wet van 23 fe-

bruari 2012 tot wijziging van arti-

kel  458bis teneinde het uit te brei-

den voor misdrijven van huiselijk 

geweld’. Net als in zijn vorig arrest 

verwerpt het Hof de aanwezigheid 

van een schending van het legali-

teitsbeginsel in strafzaken maar 

aanvaardt hij het tweede middel 

van de schending van het gelijk-

heidsbeginsel wel.

Volgens het Hof is er geen schending 

van het legaliteitsbeginsel door het 

gebruik van de term ‘partnergeweld’. 

Hoewel er geen deinitie van ‘part-

nergeweld’ te vinden is in de bestre-

den bepaling, noch in de parlemen-

taire voorbereiding, heet deze term 

namelijk de gebruikelijke betekenis.

Het tweede middel dat de verzoe-

kers aanvoerden was de schending 

van het gelijkheidsbeginsel. Ze 

vechten de gelijke behandeling van 

partnergeweld met andere gronden 

van kwetsbaarheid aan (leetijd, 

zwangerschap, een ziekte dan wel 

een lichamelijk of geestelijk gebrek 

of onvolwaardigheid). Hoewel het 

Hof deze gelijke behandeling niet als 

ongrondwettig ziet, acht het wel no-

dig te onderzoeken of de uitbreiding 

van het spreekrecht vervat in de be-

streden bepaling op onevenredige 

wijze abreuk doet aan het beroeps-

geheim van de advocaat. De wet van 

30 november 2011 schate de vroe-

gere vereiste af dat de houder van 

het beroepsgeheim het slachtofer 

onderzocht had of door het slachtof-

fer in vertrouwen was genomen. De 

opheing van de rechtstreekse band 

tussen het slachtofer en de houder 

van het beroepsgeheim brengt met 

zich mee dat de advocaat ook onder 

het spreekrecht van 458bis Sw. valt. 

Dit is volgens het Hof een schending 

van het gelijkheidsbeginsel gelezen 

in samenhang met artikel 6 EVRM. 

De efectiviteit van de rechten van 

verdediging van iedere rechtzoe-

kende veronderstelt noodzakelij-

kerwijs dat een vertrouwensrelatie 

tot stand kan komen tussen die per-

soon en de advocaat die hem raad 

geet en hem verdedigt. Die nood-

zakelijke vertrouwensrelatie kan al-

leen tot stand komen en behouden 

blijven indien de rechtzoekende de 

waarborg heet dat wat hij aan zijn 

advocaat toevertrouwt door die 

laatstgenoemde niet openbaar zal 

worden gemaakt. Hieruit volgt dat 

de aan de advocaat opgelegde regel 

van het beroepsgeheim een funda-

menteel element van de rechten van 

de verdediging is. Uit het bijzondere 

statuut van de advocaat vloeit voort 

dat de advocaat zich in een situatie 

bevindt die wezenlijk verschilt van 

die van andere houders van een be-

roepsgeheim. Een gelijke behande-

ling van ongelijke situaties schendt 

het gelijkheidsbeginsel wanneer 

vaststaat dat er geen redelijk ver-

band van evenredigheid bestaat 

tussen de aangewende middelen en 

het beoogde doel (o.a. J. THEUNIS, 

“De toetsing aan grondrechten door 

het Grondwettelijk Hof – Overzicht 

van rechtspraak 2010”, TBP 2012, 

al. 1, (3) 7). Volgens het Hof kan de 

bescherming van de fysieke of psy-

chische integriteit van minderjarige 

of meerderjarige kwetsbare per-

sonen de bestreden maatregel niet 

redelijk verantwoorden. Bijgevolg is 

een gelijke behandeling van de ad-

vocaat met andere houders van het 

beroepsgeheim door artikel  2 van 

de ‘wet van 23 februari 2012 tot wij-

ziging van artikel  458bis teneinde 

het uit te breiden voor misdrijven 

van huiselijk geweld’ strijdig met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 

doch enkel in zoverre het van toe-

passing is op de advocaat die hou-

der is van vertrouwelijke informatie 

van zijn cliënt, dader van het mis-

drijf dat is gepleegd in de zin van dat 

artikel, wanneer die informatie mo-

gelijkerwijs incriminerend is voor 

die cliënt. Dit arrest heet tot gevolg 

dat de advocaat ook in geval van 

partnergeweld in deze situatie geen 

beroep meer kan doen op 458bis 

Sw. om zijn beroepsgeheim opzij te 

zetten. Het is dus eerder een beves-

tiging van de gelijkstelling tussen 

partnergeweld en andere gronden 

van kwetsbaarheid dan een ontken-

ning ervan.
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