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1. INLEIDING 
 
 
Na een lang wetgevend proces is op 1 januari 2012 de zogenaamde Salduz-wet in werking 
getreden. De wet van 13 augustus 20111 moet worden gezien als het resultaat van een 
evenwichtsoefening en dit op zowel internationaal als nationaal niveau.2 
 
Op internationaal niveau diende de wet dringend een antwoord te bieden op reeds bestaande 
of nog toekomstige internationale en Europese vereisten, met name: 

(1) De vereisten die voortvloeien uit de Salduz-rechtspraak van het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens (EHRM). Met name de daadwerkelijke toegang tot een 
advocaat vanaf het eerste politieverhoor, hetgeen wordt beschouwd als een 
fundamentele waarborg van een eerlijk proces (artikel 6 EVRM). Sinds het Salduz 
arrest heeft het EHRM ondertussen meer dan 60 arresten geveld omtrent de bijstand 
van de advocaat. Het gaat dus om vaststaande rechtspraak, die bindend is en moet 
worden nageleefd door België als verdragspartij van het EVRM. 

(2) De toekomstige evoluties op het niveau van de Europese Unie. Meer bepaald de 
concretisering van de maatregelen die werden voorzien in de Routekaart van 30 
november 2009 ter versterking van de procedurele rechten van verdachten en 
beklaagden in strafprocedures en dit door middel van richtlijnen die bindend zijn voor 
de lidstaten. Met de Belgische Salduz-wet werd door middel van de verklaring van 
rechten sowieso al geanticipeerd op de toekomstige Europese richtlijn betreffende 
het recht op informatie over de rechten in de strafprocedure. 

(3) De aanbevelingen uitgaande van het CPT en het CAT. De laatste jaren hebben 
zowel het CPT (Europees Comité ter voorkoming van foltering en onmenselijke of 
vernederende behandeling of bestraffing van de Raad van Europa) als het CAT 
(Comité tegen Foltering van de Verenigde Naties) herhaaldelijk, als waarborg tegen 
een slechte behandeling, gepleit om aangehouden personen het recht te 
waarborgen om een beroep te doen op een advocaat, hun naasten van hun 
aanhouding op de hoogte te brengen en het recht op medische bijstand.3 

 
Voorafgaand aan de wet hadden verschillende beroepsgroepen binnen hun organisatie en 
overeenkomstig de eigen inzichten zelf al gepoogd om een regeling uit te werken om aan de 
bovenstaande internationale vereisten te voldoen. Het betroffen echter vaak diverse en niet 
altijd met elkaar overeenstemmende initiatieven. Op nationaal niveau diende de wet dan ook 
rechtszekerheid te bieden aan de justitiabelen en de actoren, waarbij door middel van 
adviezen van en hoorzittingen met alle betrokken actoren werd gezocht naar: 

(1) Een werkbare oplossing voor alle actoren op het terrein, zodat er voor de 
justitiabelen een effectieve uitoefening mogelijk is van de voorziene rechten; 

(2) Hierbij rekening houdend met de budgettaire mogelijkheden en beperkingen.4 
 
Sinds de inwerking van de wet is de toepassing ervan wetenschappelijk opgevolgd door de 
Dienst voor het Strafrechtelijk beleid (DSB), die ingevolge de parlementaire voorbereidingen 
hiertoe de opdracht had gekregen. Er was gespecificeerd dat de evaluatie diende te bestaan 
uit zowel een kwantitatief als een kwalitatief luik.5 Daarnaast heeft de DSB eveneens de 
opdracht gekregen om in het kader van de Salduz-wet in te staan voor de evaluatie van de 
COL 8/2011 van het College van Procureurs-generaal6 en de daaropvolgende addenda, 

                                                 
1 Wet 13 augustus 2011 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende 
de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten te 
verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan, BS 5 september 
2011. 
2 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van het Wetboek van 
strafvordering, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen die van zijn vrijheid wordt beroofd rechten te 
verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan, Parl. St. Senaat 
2010-2011, nr. 5-663/1, 1-9. 
3
 Parl. St. Senaat 2010-2011, nr. 5-663/1, 1-9. 
4
 Parl. St. Senaat 2010-2011, nr. 5-663/1, 1-9. 

5 Parl. St. Senaat 2010-2011, nr. 5-663/1, 8-9. 
6 Omzendbrief nr. 8/2011 van 23 september 2011 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep 
inzake de organisatie van de bijstand door een advocaat vanaf het eerste verhoor binnen het kader van het Belgisch 
strafprocesrecht. De evaluatie komt aan bod op p.98-99 van de omzendbrief. 
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evenals van het KB Verklaring van rechten7. Tevens diende het pilootproject “Centre integré 
Salduz de l’arrondissement judiciaire de Mons” (CISAM)8 als goede praktijk te worden 
geëvalueerd, deze evaluatie kon evenwel niet worden verricht gezien het centrum 
ondertussen werd stopgezet. 
 
In de loop van 2012 werden drie tussentijdse rapporten aan de minister van Justitie 
overgemaakt en publiek verspreid via de website van de DSB. Het derde tussentijds rapport 
werd op 18 september 2012 ook voorgesteld op de Studiedag evaluatie van de Salduz-wet. 
Daarnaast werd in oktober nog een kwantitatieve evaluatie opgemaakt louter ter info van de 
minister van Justitie. 
 
Het voorliggende rapport betreft het eindrapport van de evaluatie van de Salduz-wet. Net 
zoals de vorige rapporten omvat het eindrapport opnieuw drie luiken: een kwantitatief, 
kwalitatief en juridisch luik. Deze keer ligt de focus op het juridisch luik met een 
wetsevaluatie. 
 
In het rapport wordt vooreerst gestart met het kwantitatief luik, waarin een overzicht wordt 
gegeven van de toepassing van de wet voor het volledige jaar 2012 op basis van de door de 
actoren ingezamelde en de door de DSB geanalyseerde gegevens. Vervolgens komt het 
kwalitatief luik aan bod. Dit bevat de ervaringen met de Salduz-wet van enerzijds verdachten 
(die voor de eerste maal in het kader van de evaluatie werden bevraagd) en anderzijds de 
professionele actoren (die voorheen ook reeds waren bevraagd). Deze ervaringen werden 
opgetekend door middel van interviews met verdachten en een bevraging van de meldpunten 
Salduz (die in het begin van de evaluatie werden opgericht bij elke actor). 
 
Daarna wordt het juridisch luik weergegeven met de wetsevaluatie. Met deze wetsevaluatie is 
gewacht tot het eindrapport omdat eerst het verloop van de werking van de Salduz-wet in de 
praktijk diende te worden afgewacht, waarbij bepaalde goede praktijken konden worden 
opgetekend. Verder werd ook gewacht op de beroepen tot nietigverklaring bij het 
Grondwettelijk Hof en de Raad van State (van de Salduz-wet en de COL 8/2011 van het 
College van Procureurs generaal), evenals de op til staande EU-richtlijn betreffende het recht 
op toegang tot een advocaat (de zogenaamde maatregel C van de Routekaart). De EU-
richtlijn is nog steeds niet gefinaliseerd. Het Grondwettelijk Hof deed op de vooravond van de 
deadline voor de neerlegging van het eindrapport wel uitspraak. Ten tijde van het onderzoek 
was dit echter nog niet gekend zodat we hiermee geen rekening hebben kunnen houden bij 
onze analyse en bevraging. Zodoende werd voor de wetsevaluatie vooreerst een oplijsting 
gemaakt van de in de rechtsleer, de rechtspraak en in de vorige evaluatierapporten in de 
praktijk gesignaleerde juridische problemen en wetgevende suggesties inzake de huidige 
Salduz-wet. Vervolgens werden deze voorstellen door middel van een vragenlijst afgetoetst 
bij de betrokken actoren, met name de meldpunten Salduz. Aansluitend werd na analyse van 
deze informatie, de Stuurgroep Salduz (met de nationale verantwoordelijken van de direct 
betrokken actoren) samengeroepen teneinde te pogen om in onderling overleg met de 
actoren te komen tot een mogelijke consensus inzake de voorstellen tot eventuele 
aanpassing van de huidige regelgeving of praktijk. De bedoeling was om op deze wijze aan 
de minister van Justitie en het Parlement, met het oog op een toekomstige wetswijziging, 
reeds concrete door het werkterrein gedragen voorstellen te kunnen voorleggen. Er is echter 
gebleken dat dit voor vele items niet mogelijk was, derhalve werden de verschillende 
standpunten opgelijst om verder wetgevend werk te vergemakkelijken. 
 
Tot slot zijn de bevindingen van de drie luiken voorgelegd aan het (ruimer samengestelde) 
Overlegforum Salduz (dat fungeert als begeleidingscomité van de evaluatie). 
 
In een afzonderlijk hoofdstuk zijn dan kort nog de voornaamste besluiten van het arrest nr. 
7/2013 van het Grondwettelijk Hof van 14 februari 2013 opgelijst, om uiteindelijk nog mee 

                                                 
7 KB van 16 december 2011 tot uitvoering van artikel 47bis, §4 van het Wetboek van Strafvordering, BS 23 
december. 
8 Meer bepaald maakten de zes lokale politiezones en de federale politie van Mons voor de toepassing van de 
Salduz-wet gebruik van een gebouw dat ter beschikking werd gesteld door de FOD Justitie (en waarin ook het parket 
is gevestigd). 
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opgenomen te kunnen worden in de conclusie waarin concrete aanbevelingen werden 
geformuleerd. 
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2. KWANTITATIEF LUIK 
 

2.1. Inleiding 
 
Het kwantitatieve luik geeft in de eerste plaats een cijfermatig beeld van de toepassing in de 
praktijk van de door de Salduz-wet voorziene rechten. Daarnaast bevat het cijfers over de 
impact van de Salduz-wet op de voorlopige hechtenis. Tot slot worden enkele parameters 
weergeven die van belang kunnen zijn voor de berekening van de budgettaire implicaties van 
de Salduz-wet. 
 
De hierna gepresenteerde cijfergegevens hebben betrekking op het jaar 2012 en zijn 
afkomstig uit ISLP/FEEDIS van de politie, de webapplicatie van de permanentiedienst van de 
balie, REA-TPI van het openbaar ministerie (OM) en JIOR van de onderzoeksrechters. Voor 
het OM zijn pas cijfers beschikbaar vanaf juni 2012, na de publicatie op 16 mei 2012 van 
addendum 4 bij COL 8/2011 betreffende de evaluatie van de COL. Uit elk van de databanken 
ontvingen we maandelijks een extractie. Van de politie kregen wij daarnaast ook een 
zesmaandelijkse extractie voor de periode januari-juni 2012. Het doel van deze halfjaarlijkse 
extractie was het wegwerken van de achterstand in de registratie, die zich vooral voordeed in 
de eerste maanden na de inwerkingtreding van de Salduz-wet. De pilootsites9 bij de lokale en 
de federale politie leverden voor de maanden januari tot en met mei 2012 eveneens een aantal 
extra cijfergegevens aan. Verder moet nog worden opgemerkt dat de cijfers uit JIOR 
aangevuld zijn met individuele registraties van de onderzoeksrechters en met de 
jaarstatistieken van het Vast Bureau voor Statistiek en Werklastmeting (VBSW). 
 
De verschillende cijfers worden nationaal weergegeven en voor bepaalde variabelen ook 
opgesplitst per regio of gerechtelijk arrondissement. Zowel totaalcijfers als evoluties doorheen 
de maanden/jaren worden weergegeven. Waar nodig, wordt bij de toelichting van de cijfers 
kort stilgestaan bij relevante contextgegevens en bij mogelijke gevaren of valkuilen verbonden 
aan het cijfermateriaal. Belangrijk in dit kader is alvast de opschorting van de Salduz-
permanentie door de Frans- en Duitstalige advocaten tussen 30 maart en 3 juli 2012, waardoor 
in Franstalig Brussel en in Wallonië via de permanentiedienst van de balie geen rechtsbijstand 
meer werd geboden bij verhoren van verdachten tijdens de arrestatietermijn van 24 uur 
(eventueel verlengd met een nieuwe termijn van 24 uur). 
 
Er moet tot slot worden aangestipt dat voorzichtigheid is geboden bij de interpretatie van de 
cijfers in dit rapport. Voor de partners die de databanken voeden is het registreren van 
gegevens immers geen doel op zich, waardoor rekening dient gehouden te worden met 
achterstand in de registratie en met foutieve en ontbrekende registraties. Ook is de 
registratiecultuur niet bij elke partner even sterk ingeburgerd. Bovendien komen de 
databanken niet steeds tegemoet aan de behoeften van de gebruikers. Zo zijn er in JIOR voor 
één en dezelfde variabele verschillende codes die men kan gebruiken. Dit bemoeilijkt 
overigens ook de extractie, aangezien de verschillende codes moeten worden opgevraagd om 
een beeld te krijgen van één variabele. Bij de interpretatie van de hieronder weergegeven 
cijfers dient bijgevolg steeds de vraag te worden gesteld of de cijfers een weerspiegeling zijn 
van de werkelijkheid of eerder iets vertellen over de registratie.  
 
 

                                                 
9 PZ Antwerpen, FGP Antwerpen, PZ Brussel Hoofdstad Elsene, PZ GAOZ, PZ Bergen/ Quevy (dat samen met 5 
andere lokale PZ en FGP Bergen deel uitmaakt van het Centre Intégré Salduz te Bergen - CISAM), PZ Zaventem, 
PZ Waver en PZ Flowal. 
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2.2. Bronnen 
 

2.2.1. ISLP/FEEDIS en manuele registratie pilootsites 
 
Om een beeld te krijgen van de toepassing van de Salduz-rechten bij de politie, maakten we 
in de eerste plaats gebruik van de registratiesystemen van de lokale (ISLP) en de federale 
politie (FEEDIS). Meer bepaald vroegen we uit deze systemen per categorie van verhoor 
cijfers op over het aantal, het moment, de duur en het verloop van de verhoren, alsook over 
de verhouding meerder- en minderjarige verdachten en de toepassing van het recht op 
bijstand van een advocaat bij de verhoren van categorie III en IV.  
 
In overeenstemming met de indeling in de Salduz-wet, zijn de verhoren die door de politie 
worden afgenomen in ISLP en FEEDIS onderverdeeld in vijf categorieën. Onder categorie I 
wordt een eerste of navolgend verhoor van een slachtoffer of getuige verstaan. Categorie II 
staat voor een eerste verhoor van een verdachte die niet van zijn vrijheid is beroofd en die 
verdacht wordt van verkeerszaken of van een feit waarop een bestraffing staat van minder 
dan een jaar. Een verhoor van categorie III betreft een eerste verhoor van een niet-
gearresteerde verdachte aangaande feiten die strafbaar zijn met een jaar of meer, met 
uitzondering van verkeerszaken. Er is sprake van een verhoor van categorie IV bij een eerste 
verhoor van een verdachte die van zijn vrijheid is beroofd, ongeacht de ernst van de feiten 
waarvan hij wordt verdacht. Categorie Ibis, ten slotte, betreft de navolgende verhoren van alle 
verdachten (categorie II, III of IV) en heeft voor categorie IV zowel betrekking op de 
navolgende verhoren binnen de arrestatietermijn als op de navolgende verhoren buiten de 
arrestatietermijn van 24 uur. Afhankelijk van de categorie van verhoor, kent de Salduz-wet 
meer of minder rechten toe aan de verhoorde persoon, waarbij de rechten het ruimst zijn bij 
een verhoor van categorie IV. 
 
Alle politiediensten, lokaal en federaal, werkten mee aan de registratie van de Salduz-
variabelen in ISLP en FEEDIS. Dit betekent echter niet dat alles steeds correct en tijdig werd 
geregistreerd. Zo gaven enkele politiediensten aan dat ze in geval van een navolgend 
verhoor van categorie IV niet ‘categorie Ibis’ zouden aanvinken, maar wel ‘categorie IV’, 
zonder dan het bijkomende vakje ‘eerste verhoor’ aan te vinken. Dit kan bijgevolg een 
vertekening geven van het aantal verhoren van categorie IV en categorie Ibis. Ook is het zo 
dat papieren processen-verbaal soms laattijdig worden ingevoerd in ISLP/FEEDIS, waardoor 
het werkelijke aantal uitgevoerde verhoren onderschat wordt. Dit laatste probleem is echter 
reeds gedeeltelijk opgevangen door voor de periode januari-juni gebruik te maken van een 
zesmaandelijkse extractie uit ISLP/FEEDIS.  
 
De Dienst Politiebeleidsondersteuning van de federale politie stond bij elke maandelijkse 
extractie uit ISLP/FEEDIS in voor een grondige verwerking van de ruwe data en een 
kwaliteitscontrole10 met het oog op de verdere analyse door de DSB. Hoewel fouten in de 
registratie steeds aanleiding kunnen geven tot een (minieme) vertekening van het 
cijfermateriaal, kan dus gesteld worden dat de geëxtraheerde gegevens uit ISLP/FEEDIS een 
betrouwbaar beeld geven van de toepassing van de Salduz-rechten. Dat neemt echter niet 
weg dat ze een lichte onderschatting kunnen zijn van de realiteit.  
 
Tot slot vermelden we hier nog dat zes van de acht pilootsites bij de politie ons voor de 
periode januari tot en met mei 2012 een aantal bijkomende cijfergegevens hebben 
overgemaakt op basis van hun eigen manuele registratie. Meer bepaald ontvingen we extra 
cijfers van de politiezones Antwerpen, GAOZ, Flowal en Waver, het Centre Intégré Salduz te 
Bergen (CISAM) en de federale gerechtelijke politie Antwerpen. De overgemaakte gegevens 
verschilden van pilootsite tot pilootsite, maar we ontvingen ondermeer cijfers over het aantal 

                                                 
10 Zo stemde de Dienst Politiebeleidsondersteuning in eerste instantie de velden en antwoorden in ISLP en FEEDIS 
op elkaar af, en herkwalificeerde ze de ontbrekende of onbekende gegevens. Ook voerde ze enkele berekeningen 
door, zoals de berekening van de duur van het verhoor en van de kwalificatie dag/nacht en week/weekend op basis 
van het beginuur van het verhoor. Naast een controle op dubbels, vond tevens een kwaliteitsanalyse plaats om 
foutieve en/of tegenstrijdige gegevens op te sporen. 
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verhoren, het aantal minderjarige verdachten, het aantal voorleidingen voor de 
onderzoeksrechter, het gebruik van de uitnodiging voor de verhoren van categorie III, het 
gebruik van het vrij consult door verdachten van categorie III, het aantal afstandsverklaringen, 
het gebruik van het recht op het inlichten van een vertrouwenspersoon, het gebruik van het 
recht op medische bijstand, de aanwezigheid van een tolk bij het verhoor en het gebruik van 
het zwijgrecht. Hoewel er vraagtekens moeten worden geplaatst bij de accuraatheid van deze 
manuele registraties door de pilootsites, bleken deze interessant ter illustratie van de 
toepassing van de door de Salduz-wet toegekende rechten in de concrete politiepraktijk. 
 
 

2.2.2. Webapplicatie van de permanentiedienst van de balie 

 
De webapplicatie van de permanentiedienst van de balie wordt sinds 1 januari 2012 door 
politie en onderzoeksrechters gebruikt om een advocaat te vinden voor de verhoren van 
verdachten die van hun vrijheid zijn beroofd (categorie IV). Aan de webapplicatie is een 
callcenter verbonden dat de binnenkomende oproepen behandelt. Ook is er een 
noodnummer voorzien (het Salduz BJB noodnummer) dat men kan bellen wanneer er zich 
problemen voordoen met het vinden van een advocaat. Aangezien in de webapplicatie heel 
wat velden moeten worden ingevuld en het mogelijk is om er statistieken uit te trekken, vormt 
deze een zeer interessante bron inzake de toepassing van de Salduz-rechten bij de verhoren 
van gearresteerde verdachten. 
 
Terwijl de politie de webapplicatie consequent benut, maken de onderzoeksrechters er 
slechts in zeer beperkte mate gebruik van. Dit heeft tot gevolg dat de in de webapplicatie 
geregistreerde verhoren door de onderzoeksrechter een grote onderschatting uitmaken van 
de werkelijkheid. Hierdoor zijn ook de cijfers over de navolgende verhoren binnen de 
arrestatietermijn van 24 uur (eventueel verlengd met maximum 24 uur) vertekend, aangezien 
deze hoofdzakelijk afkomstig zijn van de onderzoeksrechters. Het gebeurt immers eerder 
zelden dat de politie een verdachte binnen de termijn van 24 uur opnieuw verhoort, nadat 
reeds een eerste verhoor heeft plaatsgevonden. Omgekeerd gebeurt het slechts sporadisch 
dat het eerste verhoor van een gearresteerde verdachte wordt afgenomen door de 
onderzoeksrechter. 
 
Volgende variabelen uit de webapplicatie werden door ons nader bestudeerd: 

1. Algemeen 
• Geregistreerde gebruikers van de webapplicatie; 
• Advocaten Salduz-permanentie per gerechtelijk arrondissement; 

2. Eerste verhoren van gearresteerde verdachten11  
• Eerste verhoren per gerechtelijk arrondissement; 
• Verhouding minderjarige en meerderjarige verdachten; 
• Afstand van het recht op een vertrouwelijk overleg en/of het recht op de 

bijstand van een advocaat tijdens het verhoor; 
• Dossiers per materie; 
• Tijd waarbinnen callcenter reactie gaf op aanmaak dossier in webapplicatie; 
• Oproepen op Salduz BJB noodnummer per gerechtelijk arrondissement; 
• Moment van verhoor (week/ weekend, dag/ nacht); 
• Hoofdtaal verdachte; 

3. Alle verhoren, zowel eerste als navolgende verhoren (binnen arrestatietermijn van 24 
uur, eventueel verlengd)12 

• Frequentie verhoren;  
• Resultaat contactname advocaat via webapplicatie; 
• Bijstand door advocaat eigen keuze; 

                                                 
11 Het betreft hier zowel de eerste verhoren door de politie als de eerste verhoren door de onderzoeksrechters. 
Aangezien het aantal eerste verhoren door de onderzoeksrechter beperkt is en de webapplicatie daarenboven zeer 
weinig gebruikt wordt door de onderzoeksrechters, gaat het echter hoofdzakelijk om de eerste verhoren door de 
politie.  
12 De navolgende verhoren vormen een grote onderschatting van de werkelijkheid, gezien het geringe gebruik van de 
webapplicatie door de onderzoeksrechters. 
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• Duur prestaties advocaten; 
• Beroep op tolk. 

 
Voor bepaalde variabelen, bijvoorbeeld ‘bijstand door advocaat eigen keuze’, zijn de cijfers uit 
de webapplicatie voor enkele maanden vertekend door computerstoringen of ‘bugs’. Hiermee 
werd rekening gehouden in de kwantitatieve analyse door dergelijke vertekende registraties 
niet te weerhouden in de rapportage. 
 
Zowel in de webapplicatie als in ISLP/FEEDIS worden gegevens geregistreerd over de eerste 
verhoren van gearresteerde verdachten. Dit maakt dat de cijfers uit beide registratiesystemen 
in principe gemakkelijk met elkaar vergeleken zouden kunnen worden. Bepaalde elementen 
maken echter dat de vergelijkbaarheid niet optimaal is. Deze bedenkingen moeten dan ook in 
het achterhoofd worden gehouden wanneer de cijfers uit ISLP/FEEDIS en de webapplicatie 
naast elkaar worden geplaatst. In de eerste plaats is het zo dat de cijfers uit de webapplicatie 
ook betrekking hebben op de eerste verhoren door de onderzoeksrechters. Aangezien deze 
slechts 1,9% uitmaken van het totaal aantal eerste verhoren van gearresteerde verdachten 
waarvoor de webapplicatie werd gebruikt, is de impact hiervan echter niet zo groot. 
Daarnaast zou de webapplicatie in de praktijk soms oneigenlijk gebruikt worden om een 
advocaat te vinden voor verdachten van categorie III, wat een overschatting van het aantal 
eerste verhoren van categorie IV tot gevolg zou hebben. Het is evenwel niet bekend in 
hoeveel gevallen dit zich voordoet en signalen uit de praktijk geven aan dat dit eerder zelden 
gebeurt. Daarnaast zou ook in ISLP/FEEDIS het aantal eerste verhoren van categorie IV 
overschat worden, door een foutief aanvinken van ‘categorie IV’ voor een navolgend verhoor 
van een gearresteerde verdachte (cf. supra 2.2.1). Er is echter niet geweten om hoeveel 
gevallen het exact gaat en ook hier lijkt het eerder om een klein aantal te gaan. Een ander 
element dat de vergelijkbaarheid bemoeilijkt, is dat de cijfers van de webapplicatie aangeven 
hoe vaak de webapplicatie werd gebruikt om een advocaat te vinden voor een verhoor van 
een gearresteerde verdachte, terwijl de cijfers van ISLP/FEEDIS betrekking hebben op het 
werkelijke aantal verhoren door de politie. Tot slot heeft de staking van de Frans- en 
Duitstalige advocaten zijn weerslag gehad op enkele cijfers van de webapplicatie. Zo werd de 
variabele ‘afstand van het recht op bijstand’ tijdens de staking niet meer correct geregistreerd 
in de webapplicatie, waardoor deze cijfers ook niet vergeleken kunnen worden met de cijfers 
over de afstand uit ISLP/FEEDIS.  
 
Ondanks bovenstaande bedenkingen bij de vergelijkbaarheid van ISLP/FEEDIS en de 
webapplicatie, zijn wij van mening dat het voor bepaalde variabelen aangewezen is om de 
cijfers uit beide registratiesystemen naast elkaar te leggen. Dit bevordert immers de 
leesbaarheid en geeft ook soms meer diepgang aan de cijfers. 
 
 

2.2.3. REA-TPI 

 
Er werd beroep gedaan op het registratiesysteem REA-TPI van het openbaar ministerie (OM) 
om een zicht te krijgen op een aantal eerder uitzonderlijke gevallen die zich kunnen voordoen 
bij de politieverhoren van categorie IV en bij de verhoren bij voorleiding voor de Procureur des 
Konings (PK). Concreet gaat het hier over de volgende situaties: geen vertrouwelijk overleg 
en/of bijstand van de advocaat op beslissing PK, inlichten van vertrouwenspersoon uitgesteld 
op beslissing PK, politieverhoor en/of verhoor door PK onmogelijk door toedoen advocaat, 
politieverhoor en/of verhoor door PK onmogelijk door infrastructuur en verhoor bij politie en/of 
onderzoeksrechter in aanwezigheid van PK. 
  
De registratie van deze uitzonderingsgevallen verliep echter niet vlekkeloos. Om klaarheid te 
brengen werd op 16 mei 2012 een addendum gepubliceerd bij COL 8/2011 met betrekking tot 
de evaluatie van de COL. Er zijn dan ook enkel cijfergegevens beschikbaar voor de maanden 
juni tot en met december 2012. Voorzichtigheid is geboden bij de interpretatie van de cijfers 
aangezien bij uitzonderlijke situaties het gevaar bestaat dat men ze vergeet te registreren, net 
omdat ze zo uitzonderlijk zijn. 
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Daarnaast werd gebruik gemaakt van REA-TPI om het aantal aanhoudingsbevelen, 
uitgevaardigd door de onderzoeksrechter, voor de jaren 2009 tot en met 2012 in beeld te 
brengen. Deze gegevens werden ons per maand en per gerechtelijk arrondissement 
aangeleverd.  
 
 

2.2.4. JIOR, individuele registratie onderzoeksrechters en 
jaarstatistieken VBSW 

 
De toepassing van de Salduz-wet in de dagelijkse praktijk van de onderzoeksrechters werd 
bestudeerd aan de hand van cijfergegevens uit het registratiesysteem JIOR. Deze gegevens 
werden aangevuld met de individuele registraties van de onderzoeksrechters en met de 
cijfergegevens uit de jaarstatistieken van de onderzoeksrechters, opgemaakt door het Vast 
Bureau voor Statistiek en Werklastmeting (VBSW). Er vonden uit JIOR maandelijkse 
extracties plaats voor de jaren 2002 tot en met 2012. Eveneens werd voor de jaren 2008 tot 
en met 2012 een jaarlijkse extractie opgevraagd.  
 
Voor de volgende variabelen werden cijfergegevens opgevraagd uit JIOR: 

1. Aanhoudingsbevelen; 
2. Vrijheid onder voorwaarden; 
3. Invrijheidstelling zonder voorwaarden; 
4. Verhoren in het kader van art. 16 WVH  

- eerste verhoren met of zonder bijstand advocaat 
- navolgende verhoren (na eerste verhoor politie) met of zonder bijstand 

advocaat 
5. Beschikking weigering bijstand advocaat; 
6. Beschikking uitstel inlichten vertrouwenspersoon; 
7. Beschikking bevel tot verlenging van de arrestatietermijn met 24u. 

 
Voor al deze variabelen werd in JIOR een nieuwe code aangemaakt. Concreet betekent dit 
dat voor de variabelen 1 tot en met 3 twee codes naast elkaar bestaan, namelijk een oude en 
een nieuwe code. Voor de verhoren in het kader van art. 16 WVH werden, naast de 
bestaande code verhoor, 4 nieuwe codes gecreëerd: eerste verhoor met overleg en bijstand 
van advocaat, eerste verhoor zonder overleg en bijstand van een advocaat, verhoor met 
bijstand advocaat en verhoor zonder bijstand advocaat. Voor de variabelen 5 tot en met 7 
bestond vroeger nog geen code in JIOR, aangezien het hier gaat om nieuwe mogelijkheden 
van de onderzoeksrechter in het kader van de Salduz-wet. 
 
Bij de extracties werden preventief zowel de cijfers voor de nieuwe als voor de oude codes 
(indien mogelijk) opgevraagd. Uit de eerste maandelijkse extracties bleek dat dit ook 
noodzakelijk was, aangezien een groot deel van de onderzoeksrechters de oude codes is 
blijven hanteren. Niettegenstaande voor de VOV zowel de nieuwe als de oude code werd 
opgevraagd, bleken de cijfers voor de VOV veel te laag. Na enig studiewerk is naar voor 
gekomen dat in de extracties een oude code voor de VOV ontbrak. Er zijn immers blijkbaar 3 
codes in JIOR (twee oude en 1 nieuwe) om de variabele VOV te registreren. Ook het aantal 
verhoren in het kader van art. 16 WVH bleek niet te kunnen kloppen en lag in verhouding tot 
het aantal aanhoudingsbevelen te laag. Om hieraan te verhelpen is beslist ook een extractie 
op te vragen voor de oude code verhoor, aangezien veel onderzoeksrechters deze code zijn 
blijven hanteren. De oude code verhoor omvat alle verhoren afgenomen door een 
onderzoeksrechter, dus ook de verhoren van getuigen, verhoren in het kader van een 
uitlevering en andere verhoren in de loop van een gerechtelijk onderzoek. De som van de 
oude en de nieuwe codes voor verhoor geeft een realistischer beeld van het aantal verhoren 
dat werd afgenomen door de onderzoeksrechter. Informatie over de bijstand van een 
advocaat bij het verhoor kan echter enkel verkregen worden op basis van de nieuwe codes 
en zal bijgevolg slechts betrekking hebben op een deel van de verhoren. 
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De meerderheid van de onderzoeksrechters gebruikt JIOR in zijn dagelijkse werking. Enkel 
de onderzoeksrechters van de gerechtelijke arrondissementen Neufchâteau, Eupen13 en 
Verviers werken nooit met JIOR. Ook in het gerechtelijk arrondissement Gent, een groot 
arrondissement met een aanzienlijke caseload, wordt slechts zeer sporadisch in JIOR 
geregistreerd. Tot slot zijn er arrondissementen waarvan sommige onderzoeksrechters wel 
en andere niet of niet nauwgezet in JIOR registreren. De door ons bestudeerde variabelen 
werden in 2012 en 2010 door 103 verschillende onderzoeksrechters in JIOR geregistreerd. In 
2011 en 2009 ging het om 102 onderzoeksrechters en in 2008 registreerden 99 
onderzoeksrechters de voor de Salduz-evaluatie relevante variabelen. Op basis van de 
extracties uit JIOR kunnen we dus geen volledig beeld verkrijgen van de werkzaamheden van 
alle onderzoeksrechters. De cijfers uit JIOR zijn met andere woorden steeds een 
onderschatting van de werkelijkheid.  
 
Om hieraan tegemoet te komen, kijken we voor de voorgaande jaren ook naar de 
jaarstatistieken van de onderzoeksrechters, aangemaakt door het VBSW. Elke 
onderzoeksrechter maakt immers jaarlijks een aantal cijfergegevens over aan het VBSW. 
Deze cijfers worden manueel, via JIOR of op basis van een combinatie van beide methoden 
verzameld door de onderzoeksrechters. Om een vollediger beeld te krijgen van het jaar 2012 
hebben we aan de individuele onderzoeksrechters gevraagd de voor ons relevante cijfers, die 
ze normaal gezien in de loop van 2013 aan het VBSW bezorgen, in januari 2013 aan ons 
over te maken. Voor 11 gerechtelijke arrondissementen14 ontvingen wij cijfers van alle 
onderzoeksrechters en voor 10 gerechtelijke arrondissementen15 ontvingen we 
cijfergegevens van enkele onderzoeksrechters. In totaal ontvingen wij de individuele 
registraties van 59 onderzoeksrechters. Voor de 11 gerechtelijke arrondissementen waarvan 
we een volledig beeld verkregen, werden de cijfers uit JIOR voor het jaar 2012 vervangen 
door de cijfers uit de individuele registraties van de onderzoeksrechters. 
 
Tot slot merken we nog op dat bij de interpretatie van de cijfergegevens van de 
onderzoeksrechters hoofdzakelijk gebruik wordt gemaakt van het gemiddelde per 
registrerende onderzoeksrechter. Aangezien het aantal registrerende onderzoeksrechters 
verschillend is voor de cijfers uit JIOR en voor de jaarstatistieken van het VBSW, en aangezien 
het aantal registrerende onderzoeksrechters bovendien ook per bron verschilt doorheen de 
jaren, is het immers niet mogelijk de absolute aantallen met elkaar te vergelijken. 
 

                                                 
13 De onderzoeksrechter van Eupen liet weten zeker bereid te zijn om met JIOR te werken maar de afwezigheid van 
een Duitstalige versie van JIOR maakt dit onmogelijk.  
14 Meer bepaald de gerechtelijke arrondissementen: Luik, Verviers, Eupen, Hoei, Dinant, Arlon, Bergen, Doornik, 
Ieper, Gent en Oudenaarde  
15 Meer bepaald de gerechtelijke arrondissementen: Brussel, Leuven, Nijvel, Antwerpen, Tongeren, Turnhout, 
Neufchâteau, Charleroi, Brugge en Dendermonde. 
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2.3. Toepassing van de door de wet voorziene rechten 
 

2.3.1. Politie 

 
De hieronder gepresenteerde cijfergegevens zijn enerzijds afkomstig uit ISLP en FEEDIS. 
Anderzijds worden, voor wat betreft de verhoren van gearresteerde verdachten, ook 
cijfergegevens weergegeven uit de webapplicatie van de permanentiedienst van de balie. 
Voor de meeste variabelen kunnen de cijfers uit de webapplicatie worden toegespitst op de 
eerste verhoren van gearresteerde verdachten (categorie IV). Voor enkele variabelen16 zitten 
in de cijfers van de webapplicatie echter ook de cijfers van de navolgende verhoren (binnen 
de arrestatietermijn van 24 uur) vervat. In dat geval moet men er zich van bewust zijn dat 
8,3% betrekking heeft op een verhoor bij de onderzoeksrechter. Wanneer enkel gekeken 
wordt naar de eerste verhoren van gearresteerde verdachten, maken de verhoren bij de 
onderzoeksrechter slechts 1,9% uit.  
 
We geven cijfers over het aantal verhoren, het aandeel minder- en meerderjarigen, het 
moment van verhoor, het gebruik van het zwijgrecht, de duur van de verhoren, het gebruik 
van het recht op bijstand van een advocaat voorafgaand aan of bij het verhoor, de effectiviteit 
van de permanentiedienst van de balie, de voorkeursmaterie van de advocaat, de reactietijd 
van het callcenter op de aanmaak van een dossier in de webapplicatie, het gebruik van een 
advocaat van eigen keuze, de noodoproepen voor het niet vinden van een advocaat, het 
aantal beschikbare advocaten voor de Salduz-permanentie en het aantal keer dat beroep 
wordt gedaan op een tolk. 
 
 
1) Aantal verhoren 
 
Frequentie verhoren per categorie van verhoor 
 
In 2012 werden in totaal 1.943.602 verhoren afgenomen door de politie. Dit aantal is 
mogelijks een onderschatting, doordat papieren processen-verbaal soms laattijdig worden 
ingegeven in ISLP/FEEDIS. Dit probleem is echter reeds voor een deel opgevangen, 
aangezien we voor dit eindrapport gebruik hebben gemaakt van een zesmaandelijkse 
extractie uit ISLP/FEEDIS voor de periode januari-juni.  
 
Wanneer we in onderstaand diagram kijken naar de verdeling van de politieverhoren over de 
verschillende categorieën van verhoor, zien we dat het in 1.185.749 gevallen (61,0%) gaat 
om verhoren van slachtoffers en getuigen (categorie I). Ongeveer een derde van de 
verhoren, meer bepaald 638.081 verhoren (32,8%), betreft een eerste verhoor van 
verdachten, waarbij de meerderheid van de verhoorde verdachten niet van zijn vrijheid was 
beroofd. Zo waren er 377.997 verhoren van categorie II (19,4%), en vonden 211.799 
verhoren van categorie III plaats, wat overeenkomt met 10,9% van het totaal aantal 
politieverhoren. In 2012 werden in totaal 48.285 gearresteerde verdachten (categorie IV) 
verhoord door de politie. Dit is slechts 2,5% van alle verhoren. Voor het aantal navolgende 
verhoren van verdachten van categorie II, III of IV (categorie Ibis) stond de teller eind 2012 op 
57.822 of 3,0%. Dit aantal is een onderschatting van de werkelijkheid. Categorie Ibis betreft 
immers ook de navolgende verhoren van gearresteerde verdachten buiten de 
arrestatietermijn van 24 uur (eventueel verlengd), wat in de praktijk zeer frequent voorkomt. 
Dit wijst er bijgevolg op dat de navolgende verhoren van verdachten onvoldoende 
geregistreerd worden in ISLP en FEEDIS. Tot slot werd bij 61.950 verhoren (3,2%) niet 
geregistreerd tot welke categorie het verhoor behoorde. 
 
 

                                                 
16 Meer bepaald gaat het om volgende variabelen: ‘resultaat contactname advocaat via webapplicatie 
permanentiedienst’, ‘bijstand door advocaat eigen keuze’ en ‘beroep op tolk’. 
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Aantal politieverhoren per categorie (2012)
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Bron: ISLP/FEEDIS 

 
 
Ook op basis van het aantal keer dat de webapplicatie van de permanentiedienst van de balie 
werd gebruikt om een advocaat te vinden, kunnen we iets zeggen over het aantal eerste 
verhoren van verdachten die van hun vrijheid zijn beroofd (categorie IV). Meer bepaald 
werden in 2012 47.927 eerste verhoren van gearresteerde verdachten geregistreerd in we 
webapplicatie. Hiervan had 1,9% betrekking op een verhoor door de onderzoeksrechter. In 
0,7% werd het dossier aangemaakt door het callcenter dat verbonden is aan de 
webapplicatie, waarbij we niet weten of het dossier betrekking heeft op een verhoor door de 
politie of een verhoor door een onderzoeksrechter. In 46.665 gevallen (97,4%) werd het 
dossier in de webapplicatie aangemaakt door de politie en betreft dus met zekerheid een 
politieverhoor. Dit aantal ligt lager dan het aantal verhoren van categorie IV in ISLP/FEEDIS, 
dat 48.285 bedroeg. De verklaring hiervoor kan gezocht worden in het feit dat de cijfers van 
de webapplicatie slechts aangeven hoe vaak de webapplicatie werd gebruikt om een 
advocaat te vinden. Hoewel dit in principe steeds het geval zou moeten zijn17, blijkt uit de 
praktijk dat soms toch een advocaat wordt gevonden via andere wegen (bv. via rechtstreekse 
contactname), waarbij dan ook geen dossier wordt aangemaakt in de webapplicatie. 
Daarnaast zou in ISLP/FEEDIS het aantal eerste verhoren van categorie IV mogelijks 
overschat worden, door een foutief aanvinken van ‘categorie IV’ voor een navolgend verhoor 
van een gearresteerde verdachte (cf. supra 2.2.1). Er is echter niet geweten om hoeveel 
gevallen het exact gaat en ook hier lijkt het eerder om een klein aantal te gaan. 
 
Tot slot kan op basis van de registratie in de webapplicatie voor verdachten die van hun 
vrijheid zijn beroofd ook iets gezegd worden over het aantal navolgende politieverhoren 
binnen de arrestatietermijn van 24 uur. Slechts in 174 gevallen vulde de politie hiervoor de 
webapplicatie in. Volledigheidshalve dienen we hierbij te vermelden dat dit cijfer onmogelijk 
vergeleken kan worden met het cijfer voor categorie Ibis uit ISLP/FEEDIS, aangezien 
categorie Ibis ook betrekking heeft op de navolgende verhoren van verdachten die niet van 
hun vrijheid zijn beroofd (categorie II en III) en voor categorie IV ook de navolgende verhoren 
buiten de arrestatietermijn van 24 uur betreft. 
 
 
Verhouding verhoren lokale en federale politie 
 
Van alle politieverhoren die in 2012 plaatsvonden (N = 1.943.602), stond de lokale politie in 
voor de afname van de overgrote meerderheid van de verhoren, meer bepaald 1.887.537 

                                                 
17 Het gebruik van de webapplicatie om een advocaat te vinden voor een verhoor van categorie IV, is ingevolge het 
addendum 3 bij de COL 8/2011 namelijk verplicht. 
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verhoren of 97,1%. De federale politie nam 56.065 verhoren voor haar rekening, wat neerkomt 
op 2,9% van het totaal aantal politieverhoren. Naast deze totaalpercentages, geeft 
onderstaande tabel per categorie van verhoor het aandeel verhoren door de lokale en de 
federale politie weer. Hieruit blijkt dat de verhouding tussen de lokale en de federale politie 
afwijkt van de totaalpercentages voor wat betreft de verhoren van categorie II, IV en Ibis. De 
federale politie nam namelijk 10,7% van de verhoren van cat. IV voor haar rekening en 11,9% 
van de verhoren van categorie Ibis. In verhouding tot de lokale politie, nam de federale politie 
echter bijna geen verhoren af van categorie II (0,5%).  
 
 

Aantal politieverhoren (2012) Freq % 

Verhoor cat. I 1.185.749 100% 

Federale Politie 32.608 2,7% 
Lokale Politie 1.153.141 97,3% 

Verhoor cat. II 377.997 100% 

Federale Politie 1.998 0,5% 
Lokale Politie 375.999 99,5% 

Verhoor cat. III 211.799 100% 

Federale Politie 7.382 3,5% 
Lokale Politie 204.417 96,5% 

Verhoor cat. IV 48.285 100% 

Federale Politie 5.183 10,7% 
Lokale Politie 43.102 89,3% 

Verhoor cat. Ibis 57.822 100% 

Federale Politie 6.879 11,9% 
Lokale Politie 50.943 88,1% 

Verhoor cat. onbekend 61.950 100% 

Federale Politie 2.015 3,3% 
Lokale Politie 59.935 96,7% 

Totaal 1.943.602 100% 

Federale Politie 56.065 2,9% 
Lokale Politie 1.887.537 97,1% 

 

Bron: ISLP/FEEDIS 

 
 
Maandelijkse evolutie eerste verhoren van verdachten (categorie II, III en IV) 
 
Het is interessant om voor de eerste verhoren van verdachten te kijken naar de maandelijkse 
evolutie per categorie. Uit onderstaande grafiek blijkt dat de curves voor de categorieën II en 
III een vrij gelijkaardig verloop kennen. Ze gaan in stijgende lijn tot in juni, dalen vervolgens in 
juli en augustus en zijn op hun hoogst in de maand oktober, om in november en december 
terug te dalen. De curve voor categorie IV verloopt gelijkmatiger en kent een licht 
schommelend verloop.  
 



  17/235 

Evolutie van het aantal eerste politieverhoren van verdachten per categorie 

(januari - december 2012)
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Jan Feb Ma Apr Mei Jun jul aug sep okt nov dec

 
 

Bron: ISLP/FEEDIS 

 
 
Eerste verhoren gearresteerde verdachten per gerechtelijk arrondissement 
 
Aangezien de Salduz-wet de ruimste rechten toekent aan verdachten die van hun vrijheid zijn 
beroofd en de impact van de Salduz-wet bijgevolg het grootst is voor de verhoren van 
categorie IV, kijken we voor deze verhoren even naar de frequentie per gerechtelijk 
arrondissement. 
 
Onderstaand diagram geeft per gerechtelijk arrondissement, geordend volgens ressort (met 
de wijzers van de klok: Brussel, Antwerpen, Luik, Bergen en Gent), het totaal aantal 
politieverhoren van categorie IV weer, zoals in 2012 geregistreerd in ISLP/FEEDIS. Hieruit 
blijkt dat van de in totaal 48.285 eerste verhoren van gearresteerde verdachten 9.921 
verhoren (20,6%) afkomstig zijn van Brussel-19. Het arrondissement Antwerpen komt op de 
tweede plaats (5.949 verhoren of 12,3%) en wordt gevolgd door het arrondissement Luik 
(5.135 verhoren of 10,6%). Het minste aantal politieverhoren van categorie IV zien we in 
Ieper (138 verhoren of 0,3%) en Veurne (142 verhoren of 0,3%).  
 
In Wallonië werden in 2012 in totaal 18.959 (39,3%) politieverhoren van categorie IV 
afgenomen. In Vlaanderen waren dit er 17.668 (36,6%) en in Brussel (Brussel-19 en Halle-
Vilvoorde) 11.347 (23,5%). Minder dan één procent (271 verhoren; 0,6%) is afkomstig van 
diensten die niet op arrondissementeel of ressortelijk niveau zijn georganiseerd, zoals de 
wegpolitie.  
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Totaal aantal politieverhoren categorie IV per gerechtelijk 

arrondissement (2012)

Brussel-19; 9.921; 

20,6%

Nivelles; 1.312; 
2,7%

Leuven; 1.125; 2,3%

Halle-Vilvoorde; 
1.426; 3,0%

Antwerpen; 5.949; 

12,3%

Turnhout; 988; 2,0%

Mechelen; 1.048; 
2,2%

Hasselt; 983; 2,0%

Tongeren; 932; 
1,9%

Liège; 5.135; 10,6%

Huy; 460; 1,0%
Namur; 905; 1,9%

Verviers; 928; 1,9%

Dinant; 548; 1,1%

Arlon; 344; 0,7%

Eupen; 189; 0,4%

Neufchâteau; 183; 
0,4%

Marche-en-
Famenne; 178; 

0,4%

Charleroi; 5.337; 
11,1%

Mons; 2.000; 4,1%

Tournai; 1.440; 
3,0%

Dendermonde; 
1.738; 3,6%

Gent; 2.093; 4,3%

Brugge; 1.078; 2,2%

Kortrijk; 1.104; 2,3%

Oudenaarde; 350; 
0,7%

Veurne; 142; 0,3%

Ieper; 138; 0,3%

Diensten niet georg. 
op arr. niveau ; 271; 

0,6%

 
 

Bron: ISLP/FEEDIS 

 
 
2) Verhouding meerder- en minderjarigen bij verhoren van verdachten 
 
Onderstaande grafiek geeft voor 2012 voor de eerste verhoren van verdachten de verhouding 
weer van de meerder- en minderjarigen per categorie. Voor categorie IV wordt deze 
verhouding zowel weergegeven op basis van de cijfergegevens uit ISLP/FEEDIS als op basis 
van de webapplicatie. Het percentage minderjarige verdachten blijkt het laagst te liggen bij de 
verhoren van categorie II (3,7%). Kijken we specifiek naar categorie IV, dan zien we dat in 
ISLP/FEEDIS 13,7% en in de webapplicatie 13,2% betrekking heeft op een minderjarige 
verdachte en dat het in respectievelijk 86,3% en 84,1% gaat om een verhoor van een 
meerderjarige verdachte. In de webapplicatie is bovendien voor 2,7% van de eerste verhoren 
van gearresteerde verdachten de leeftijd niet gekend. In dat geval wordt de verdachte 
verondersteld minderjarig te zijn, om ervoor te zorgen dat de rechten van de verdachte 
maximaal worden beschermd.  
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Eerste verhoren verdachten - verhouding meerderjarig - minderjarig 

weergegeven per categorie (2012)
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Bron: ISLP/FEEDIS en webapplicatie 

 
 
3) Moment van verhoor van verdachten 
 
Zowel op basis van de registratie in ISLP/FEEDIS als op basis van de registratie in de 
webapplicatie kan iets verteld worden over het moment waarop het verhoor van verdachten 
plaatsvindt. Beide bronnen maken een onderscheid naar dag/nacht18 en week/weekend. Bij 
de cijfers uit de webapplicatie dienen we wel nog op te merken dat deze betrekking hebben 
op het moment van de aanmaak van het dossier in de webapplicatie, dat niet noodzakelijk 
overeenkomt met het moment waarop het verhoor uiteindelijk doorgaat.  
 
Op basis van de registratie in ISLP/FEEDIS, blijkt dat 81,5% van het totaal aantal eerste 
verhoren van verdachten (categorie II, III of IV) in 2012 plaatsvond in de week en dat 18,5% 
doorging in het weekend. 80,6% van de verhoren van verdachten werd overdag afgenomen 
en 19,4% ’s nachts. Wanneer meer in detail wordt gekeken naar de verhoudingen per 
categorie, zien we in onderstaande grafiek dat het aandeel verhoren overdag in de week het 
grootst is bij de verhoren van categorie III, namelijk 77,9%, en het kleinst bij de verhoren van 
categorie IV (46%). Het percentage verhoren overdag in het weekend bedraagt 13,1% voor 
de verhoren van categorie II, 10,1% voor de verhoren van categorie III en 12,5% voor de 
verhoren van categorie IV (volgens de registratie in ISLP/FEEDIS). Kijken we voor categorie 
IV naar hetzelfde percentage op basis van de registratie in de webapplicatie, dan zien we dat 
dit iets hoger ligt, met name 15,1%.  
 
Het aandeel nachtelijke verhoren, zowel in de week (oranje balk) als in het weekend (rode 
balk), is het grootst bij de verhoren van categorie IV, met name 41,5% volgens de registratie in 
ISLP/FEEDIS en 38,6% volgens de registratie in de webapplicatie. Dit betekent dat ongeveer 4 
op 10 gearresteerde verdachten ’s nachts voor de eerste keer worden verhoord. Dit hoge 
percentage is te verklaren aan de hand van artikel 1 Voorlopige Hechteniswet, dat stelt dat een 
vrijheidsbeneming niet langer mag duren dan 24 uur, tenzij er een bevel tot verlenging is. Voor 
categorie II bedraagt het percentage nachtelijke verhoren 20,7%, of 2 op 10 verhoren. Dit toch 
wel vrij hoge percentage is vermoedelijk toe te schrijven aan verhoren met betrekking tot 
lichtere slagen en verwondingen (bijvoorbeeld caféruzies). Voor de verhoren van categorie III 
ligt het percentage nachtelijke verhoren heel wat lager, namelijk 11,9%. Dit is niet 
verwonderlijk, aangezien de meerderheid van de verhoren van categorie III doorgaat op 
uitnodiging, waardoor deze over het algemeen beter te plannen zijn en dus eerder overdag en 
in de week zullen plaatsvinden. Van de nachtelijke verhoren van categorie III en IV vindt 
telkens ongeveer een vierde in het weekend plaats. Voor categorie II ligt dit aandeel wat hoger 
en gaat ruim een derde van de nachtelijke verhoren in het weekend door. 

                                                 
18 Hierbij worden de uren tussen 18 uur en 7 uur als nacht beschouwd. 
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Het (kleine) verschil tussen de cijfers van ISLP/FEEDIS en de webapplicatie kan verklaard 
worden vanuit het feit dat het geregistreerde aantal eerste verhoren van gearresteerde 
verdachten in beide bronnen niet exact hetzelfde is (cf. supra). Bovendien omvatten de 
verhoren die geregistreerd werden in de webapplicatie ook de eerste verhoren van de 
onderzoeksrechters, al gaat het hier slechts om een zeer kleine groep (minder dan 2%). Tot 
slot is het zo dat de cijfers uit de webapplicatie het moment van aanmaak van een dossier 
weergeven, terwijl de cijfers uit ISLP/FEEDIS betrekking hebben op het moment waarop het 
verhoor daadwerkelijk doorgaat.  
 
 

Eerste verhoor verdachten - Verhouding dag/nacht/week/weekend 

weergegeven per categorie (2012)
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50.005; 13,2%

4.543; 9,5%5.895; 12,2%28.354; 7,5% 6.663; 3,1%

0%

10%

20%
30%

40%

50%

60%

70%
80%

90%

100%

Verhoor cat. II
(ISLP/FEEDIS)

Verhoor cat. III
(ISLP/FEEDIS)

Verhoor cat. IV
(ISLP/FEEDIS)

Verhoor cat. IV
(webapplicatie)

Overdag in de week Overdag in het weekend  's Nachts in de week  's Nachts in het weekend

 
Bron: ISLP/FEEDIS en webapplicatie 

 
 
4) Gebruik van het zwijgrecht bij verhoren van verdachten 
 
Verdachten hebben het recht om te zwijgen tijdens het verhoor. Het beroep op het zwijgrecht 
wordt enkel door de lokale politie geregistreerd in ISLP. De federale politie registreert dit niet in 
FEEDIS. Uit onderstaande tabel blijkt dat zowel de gearresteerde verdachten (categorie IV) als 
de verdachten die niet van hun vrijheid zijn beroofd (categorie II en III) slechts sporadisch 
gebruik maken van hun zwijgrecht tijdens het eerste verhoor door de lokale politie. Concreet 
kwam dit in 2012 voor in 0,5% van de verhoren van categorie II, 0,3% van de verhoren van 
categorie III en 0,8% van de verhoren van categorie IV.  
 
 

Beroep op zwijgrecht 
bij verhoren door 
lokale politie (2012) 

Freq % 
Aantal 

verhoren  

Verhoor categorie II 1.912 0,5% 375.999 
Verhoor categorie III 576 0,3% 204.417 
Verhoor categorie IV 346 0,8% 43.102 

 

Bron: ISLP/FEEDIS 

 
 
Enkele pilootsites, waaronder de FGP Antwerpen, hebben in de periode van januari tot en met 
mei 2012, bovenop de registratie in ISLP/FEEDIS, een bijkomende manuele registratie 
bijgehouden (cf. supra 2.2.1). Uit de registratie van de FGP Antwerpen blijkt dat in die periode 
2 van de 135 verdachten van categorie III (1,5%) en 32 van de 188 verdachten van categorie 
IV (17%) zich op hun zwijgrecht beriepen. Op basis van deze cijfers kunnen we dus voorzichtig 
stellen dat het erop lijkt dat verdachten van categorie IV zich bij hun eerste verhoor vaker op 
hun zwijgrecht beroepen wanneer ze door de federale politie worden verhoord dan wanneer 
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het de lokale politie is die het verhoor afneemt. Voor de verhoren van categorie III lijkt dit geen 
wezenlijk verschil uit te maken, al wijzen ook hier de cijfers voorzichtig op een iets groter 
gebruik van het zwijgrecht indien een verdachte van categorie III verhoord wordt door de 
federale politie.  
 
 
5) Duur van de verhoren van verdachten 

 

De duur van de verhoren van verdachten kan berekend worden aan de hand van de 
registratie van het begin- en einduur van het verhoor in ISLP/FEEDIS. Dit gebeurde in de 
eerste helft van 2012 vaak niet op correcte wijze, waardoor in die periode de duur van de 
verhoren niet kon worden berekend voor ongeveer 25% van de verhoren van categorie II en 
voor 35% van de verhoren van categorie III en IV. In de tweede helft van 2012 was de 
registratie van het begin- en einduur van de verhoren opmerkelijk beter. Het percentage 
verhoren waarvoor de duur niet kon worden berekend daalde tot ongeveer 7% bij de 
verhoren van categorie II en tot ongeveer 10% bij de verhoren van categorie III en IV. 
 
De tabel hieronder geeft op basis van de registratie in ISLP/FEEDIS de gemiddelde duur in 
minuten weer van de verhoren van categorie II, III en IV en maakt hierbij een onderscheid 
tussen de verhoren door de federale politie en de verhoren door de lokale politie. In de 
berekening van de gemiddelde duur van de verhoren werden de verhoren die langer duurden 
dan 10 uur niet in rekening genomen ervan uitgaande dat deze vermoedelijk te wijten zijn aan 
een foutieve registratie. Uit deze tabel blijkt dat een verhoor van categorie II bij de federale 
politie gemiddeld dubbel zo lang duurt als bij de lokale politie, met name 36 minuten tegenover 
18 minuten. De gemiddelde duur van een verhoor van categorie III bedraagt 84 minuten bij de 
federale politie en een half uur bij de lokale politie. Tot slot duurt een verhoor van verdachten 
van categorie IV gemiddeld 108 minuten bij de federale politie en 52 minuten bij de lokale 
politie. Kijken we naar de gemiddelde duur van de verhoren zonder een onderscheid te maken 
naar lokale en federale politie, dan zien we dat deze gemiddeldes in dezelfde lijn liggen van 
gemiddeldes opgetekend bij de lokale politie. Dit is echter niet vreemd aangezien de overgrote 
meerderheid van de verhoren van verdachten werd afgenomen door de lokale politie. 
 
 

Gemiddelde duur van verhoor 
uitgedrukt in minuten (2012) 
(zonder verhoren >10u) 

Verhoor cat. II 18 

Federale Politie 36 
Lokale Politie 18 

Verhoor cat. III 31 

Federale Politie 84 
Lokale Politie 29 

Verhoor cat. IV 59 

Federale Politie 108 
Lokale Politie 52 

 

Bron: ISLP-FEEDIS 

 
 
In de webapplicatie kunnen de advocaten, politiediensten en onderzoeksrechters aangeven 
wat de duur in minuten is van de door de advocaten geleverde prestaties in het kader van de 
Salduz-wet. Daarnaast kunnen de advocaten per tussenkomst aangeven wat de duur is van de 
reis- en wachttijd. In 2012 bedroeg de gemiddelde reistijd een half uur en kenden de 
advocaten een wachttijd van gemiddeld 43 minuten. Deze wachttijd omvat zowel de wachttijd 
voor de aanvang van het voorafgaand vertrouwelijk overleg als de wachttijd tussen het 
voorafgaand vertrouwelijk consult en het eigenlijke verhoor. Het telefonisch afstandscontact, 
dat plaatsvindt wanneer een verdachte overweegt om afstand te doen van zijn recht op 
bijstand, duurde gemiddeld 10 minuten. Het vertrouwelijk overleg ter plaatse duurde gemiddeld 
20 minuten en bleef dus ruimschoots binnen de wettelijk voorziene duurtijd van 30 minuten. 
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Het telefonisch vertrouwelijk consult en de plaatsvervangende telefonische consultatie namen 
gemiddeld respectievelijk 10 en 11 minuten in beslag. Het bijkomend vertrouwelijk consult 
duurde op zijn beurt gemiddeld 14 minuten en respecteerde hiermee de wettelijk voorziene 
duurtijd. In het kader van dit bijkomend vertrouwelijk overleg kan het verhoor op vraag van de 
verdachte of de advocaat eenmaal wordt onderbroken voor een extra consult van maximum 15 
minuten. Tot slot blijkt uit de tabel dat de bijstand tijdens het eerste verhoor gemiddeld 68 
minuten duurde. 
 
 

Prestaties advocaten (januari - december 2012) 
gemiddelde duur in minuten 

Reistijd  30 
Wachttijd advocaat 43 
Telefonisch afstandscontact 10 
Vertrouwelijk consult ter plaatse 20 
Telefonisch vertrouwelijk consult 10 
Plaatsvervangende telefonische consultatie 11 
Bijkomend vertrouwelijk consult 14 
Bijstand bij eerste verhoor 68 

 

Bron: webapplicatie 

 
 

6) Beroep op bijstand advocaat (verhoren categorie III en IV) 
 
De Salduz-wet geeft verdachten van categorie III en IV recht op een vertrouwelijk overleg met 
een advocaat, voorafgaand aan het eerste verhoor. Verdachten van categorie IV, dus 
verdachten die van hun vrijheid zijn beroofd, hebben daarnaast bovendien ook recht op de 
bijstand van een advocaat tijdens elk verhoor binnen de eerste 24 uur van hun arrestatie (die 
eventueel verlengd kan worden met maximaal 24 uur). Indien men meerderjarig is, kan men 
afstand doen van deze rechten in een gedateerd en ondertekend schriftelijk document.  
 
Verdachten van categorie III die voor het verhoor worden uitgenodigd via een brief met 
daarin de vermelding van de feiten waarvan ze verdacht worden en hun rechten, worden 
verondersteld een advocaat te hebben geraadpleegd op het moment dat zij zich op het 
politiebureau komen aanbieden voor het verhoor. Verdachten van categorie III die werden 
uitgenodigd via een brief zonder vermelding van feiten en rechten, evenals verdachten van 
categorie III die onmiddellijk verhoord worden, kunnen het verhoor laten uitstellen om alsnog 
een advocaat te raadplegen of kunnen – mits ze meerderjarig zijn – afstand doen en het 
verhoor zo laten doorgaan. Aangezien meestal gebruik wordt gemaakt van de uitnodiging met 
vermelding van feiten en rechten, gaat het hier slechts om een eerder kleine groep binnen het 
totaal aantal verhoren van categorie III. Volgens de registratie in ISLP/FEEDIS deed 
ongeveer een vierde van de meerderjarige verdachten van categorie III in 2012 schriftelijk 
afstand van het recht op een vertrouwelijk overleg. De overige drie vierde had dus mogelijks 
een vertrouwelijk overleg met een advocaat, maar we kunnen hier niet met zekerheid een 
uitspraak over doen. Het enige dat we weten, is dat deze personen geen afstand hebben 
gedaan, maar we kunnen dus niet zeggen of ze effectief een advocaat hebben geraadpleegd. 
Maken we vervolgens een opsplitsing naar de lokale en de federale politie, dan blijkt dat maar 
liefst 64% van de verdachten van categorie III die door de federale politie werden verhoord 
schriftelijk afstand deden van het recht op een voorafgaand vertrouwelijk overleg, tegenover 
22% bij de verhoren van categorie III door de lokale politie. Verdachten van categorie III doen 
dus beduidend vaker afstand van het recht op een vertrouwelijk overleg indien ze door de 
federale politie worden verhoord. 
 
Voor wat de verhoren van categorie IV betreft, geeft onderstaande grafiek op basis van de 
registratie in ISLP/FEEDIS weer hoeveel meerderjarige verdachten schriftelijk afstand deden 
dan wel gebruik wensten te maken van hun recht op bijstand van een advocaat. Uit de eerste 
staaf op de grafiek kunnen we aflezen dat voor de maanden januari tot en met juli 2012, 
algemeen beschouwd, een derde (33,4%) van de meerderjarige verdachten van categorie IV 
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afstand deed, terwijl twee derde (66,6%) gebruik wenste te maken van het recht op bijstand. 
Vanaf augustus is het op basis van de registratie in ISLP/FEEDIS mogelijk om een 
onderscheid te maken tussen het recht op een voorafgaand vertrouwelijk overleg en het recht 
op de bijstand van een advocaat tijdens het verhoor. De tweede staaf op de grafiek leert ons 
vervolgens dat 69,1% van de meerderjarige verdachten van categorie IV tijdens de maanden 
augustus tot en met december 2012 een voorafgaand vertrouwelijk overleg wenste met een 
advocaat. 13,7% deed schriftelijk afstand en voor 17,2% is niet geweten of men al dan niet 
afstand deed van het recht op een vertrouwelijk overleg. Op basis van dit laatste cijfer kunnen 
we dus stellen dat de registratie van de afstand van het voorafgaand vertrouwelijk overleg 
nog niet optimaal verloopt. Uit de derde staaf op de grafiek kunnen we aflezen dat ongeveer 
7 op 10 verdachten (69,1%) de bijstand wensten van een advocaat tijdens het verhoor en dat 
3 op 10 verdachten (30,9%) schriftelijk afstand deden van dit recht. Het niet afstand doen 
betekent echter niet dat men ook effectief bijstand genoot. Zo werden verdachten van 
categorie IV in Franstalig Brussel en Wallonië tijdens de staking door de Frans- en Duitstalige 
advocaten (van 30 maart tot en met 3 juli) de facto niet bijgestaan door een advocaat, ook al 
deden ze geen afstand. 
 
 

Afstand versus beroep op bijstand door meerderjarige verdachten 
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Bron: ISLP/FEEDIS 

 
 
Splitsen we de cijfers over de afstand bij de verhoren van categorie IV vervolgens op naar de 
lokale en de federale politie, dan blijkt uit de registratie in ISLP/FEEDIS dat bij de lokale 
politie minstens 3/4de van de gearresteerde verdachten een voorafgaand vertrouwelijk overleg 
wenste met zijn advocaat en dat 15% schriftelijk afstand deed van dit recht. De federale 
politie registreerde deze informatie niet in 85% van de verhoren, waardoor hierover geen 
uitspraken kunnen worden gedaan. De bijstand tijdens het verhoor werd daarentegen wel 
correct geregistreerd door de federale politie. 41,4% van de gearresteerde verdachten die 
werden verhoord door de federale politie deed schriftelijk afstand van het recht op bijstand 
tijdens het verhoor. Bij de lokale politie lag dit percentage ongeveer 10% lager. 
 
Kijken we op basis van de registratie in ISLP/FEEDIS dan nog even naar het gebruik van het 
recht op bijstand voor de verhoren van categorie IV in de verschillende regio’s, dan zien we 
vooreerst dat zowel in Vlaanderen als in Wallonië ongeveer 3 op 4 verdachten een 
voorafgaand vertrouwelijk overleg wensten met hun advocaat en dat respectievelijk 15% en 
17% afstand deed van dit recht. In beide regio’s was voor ongeveer 10% van de verhoren 
niet geweten of men al dan niet afstand deed van het recht op een voorafgaand vertrouwelijk 
consult. In Brussel was dit het geval voor 44% van de verhoren van categorie IV. Op basis 
van de registratie voor de overige 56%, blijkt dat in Brussel 9 op 10 verdachten een 
voorafgaand vertrouwelijk overleg wensten met een advocaat. Wordt vervolgens specifiek 
ingezoomd op de bijstand van een advocaat tijdens het verhoor, dan blijkt dat in Vlaanderen 
en Wallonië 2/3de van de verdachten van categorie IV bijstand wenste en dat 1/3de afstand 
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deed van dit recht. In Brussel lag de afstand van het recht op bijstand tijdens het verhoor 
lager: slechts 1/5de deed afstand en 4/5de wenste bijstand.  
 
Ook in de webapplicatie wordt aangegeven of een gearresteerde meerderjarige verdachte bij 
zijn eerste verhoor19 al dan niet beroep wenst te doen op zijn recht op bijstand van een 
advocaat. Terwijl in ISLP/FEEDIS de schriftelijke en ondertekende afstandsverklaringen 
worden geregistreerd, wordt in de webapplicatie aangegeven of de verdachte initieel 
overweegt om afstand te doen, waarna wordt meegedeeld of de afstand al dan niet bevestigd 
werd na het afstandscontact met de permanentiedienst van de balie. Op basis van deze 
registratie weten we dat in 2012 ongeveer de helft van de meerderjarige verdachten voor het 
eerste verhoor overwoog om afstand te doen, waarvan uiteindelijk slechts 45% deze afstand 
effectief bevestigde. Pas vanaf juli 2012 kunnen de gebruikers van de webapplicatie 
verduidelijken of de verdachte afstand wenst te doen van het vertrouwelijk overleg en/of van 
de bijstand tijdens het verhoor. Uit de grafiek hieronder, opgemaakt op basis van de 
registratie in de webapplicatie, blijkt dat de meerderheid (72,4%) van de gearresteerde 
meerderjarige verdachten tijdens de maanden juli tot en met december 2012 de bijstand 
wenste van een advocaat in de vorm van een voorafgaand vertrouwelijk overleg en bijstand 
tijdens het eerste verhoor. 20,9% deed zowel afstand van het vertrouwelijk overleg als van de 
bijstand tijdens het verhoor. 6,6% deed enkel afstand van de bijstand tijdens het verhoor en 
maakte dus wel nog gebruik van het recht op een voorafgaand vertrouwelijk overleg. Slechts 
0,1% deed enkel afstand van het vertrouwelijk overleg. Ook hier moeten we opmerken dat de 
verdachten die de bijstand wensten van een advocaat niet noodzakelijk effectief deze bijstand 
genoten, aangezien er in deze cijfers geen rekening is gehouden met het al dan niet 
beschikbaar zijn van een advocaat.  
 
 

Verhouding tussen beroep op bijstand en afstand bij eerste verhoren 

gearresteerde meerderjarige verdachten (juli - dec 2012; N = 20.816)
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Indien enkele percentages worden opgeteld, kunnen de cijfers uit de webapplicatie 
vergeleken worden met deze uit ISLP/FEEDIS. Op basis van deze vergelijking blijkt dat de 
percentages voor de afstand van de bijstand tijdens het verhoor, op basis van de registratie in 
beide bronnen, zeer dicht bij elkaar in de buurt liggen, met name 27,5% (= 20,9% + 6,6%) 

                                                 
19 Een kleine 2% hiervan heeft betrekking op een verhoor door de onderzoeksrechter. 
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voor de webapplicatie versus 30,9% voor ISLP/FEEDIS. Hierbij moet worden beklemtoond 
dat de nodige voorzichtigheid geboden is bij deze vergelijking, omdat de afstand in beide 
registratiesystemen op verschillende manieren wordt geregistreerd. Bovendien is het door het 
grote aantal onbekenden (namelijk 17,2%) in de cijfers van ISLP/FEEDIS onmogelijk om de 
percentages voor de afstand van het voorafgaand vertrouwelijk overleg met elkaar te 
vergelijken.  
 
 

7) Effectiviteit permanentiedienst balie 
 
Hierboven, onder punt 6, werd ingegaan op het aantal keer dat beroep werd gedaan op het 
recht op bijstand van een advocaat. Zoals reeds werd aangekaart, zeggen deze cijfers niets 
over het aantal verdachten dat effectief de bijstand van een advocaat genoot. Hierover zijn 
immers geen cijfers beschikbaar. Wel kan op basis van extra cijfers, die we ontvingen van de 
beheerders van de webapplicatie, iets gezegd worden over de effectiviteit van de 
permanentiedienst van de balie.  
 
Uit onderstaande grafiek blijkt dat in Nederlandstalig België voor 86,7% van de eerste 
verhoren van gearresteerde verdachten een advocaat werd gevonden via de 
permanentiedienst van de balie, met het oog op het leveren van bijstand20 of het plaatsvinden 
van een afstandscontact21. Wanneer ook rekening wordt gehouden met het aantal keer dat 
een advocaat werd gevonden na contactname met het Salduz BJB noodnummer van de 
permanentiedienst van de balie (4,2%), blijkt de effectiviteit gestegen te zijn tot 90,9%. 
Slechts in 9,1% van de eerste verhoren van gearresteerde verdachten werd geen advocaat 
gevonden.  
 
In Franstalig België is de situatie minder rooskleurig. Voor de meerderheid van de eerste 
verhoren van gearresteerde verdachten (58,7%) kon hier geen advocaat worden gevonden. 
Slechts in 37,5% werd via de permanentiedienst van de balie een advocaat gevonden die het 
dossier aanvaardde (dus hetzij voor bijstand, hetzij voor een afstandscontact). Worden ook 
de succesvolle noodoproepen meegeteld (3,8%), dan stijgt de effectiviteit tot 41,3%. We 
moeten hierbij opmerken dat deze percentages ook betrekking hebben op de periode van de 
staking door de Frans- en Duitstalige advocaten (30 maart tot en met 3 juli), waardoor ze 
enigszins vertekend zijn. Tijdens de staking was de permanentiedienst van de balie in 
Franstalig België immers volledig opgeschort, waardoor noch via de permanentiedienst, noch 
via het noodnummer een advocaat kon worden gevonden. 
 
Nationaal lag de globale effectiviteit in 2012 op 62,7%. In 58,7% van de eerste verhoren van 
gearresteerde verdachten werd een advocaat gevonden via de permanentiedienst van de 
balie en in 4% vond men een advocaat via het Salduz BJB noodnummer.  

                                                 
20 Deze bijstand kan dan de vorm aannemen van een voorafgaand vertrouwelijk overleg en/of bijstand tijdens het 
verhoor.  
21 Dit afstandscontact wordt georganiseerd in die gevallen waar de verdachte afstand wil doen van zijn recht op 
bijstand. 
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Effectiviteit permanentiedienst balie

eerste verhoren gearresteerde verdachten (2012)
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8) Voorkeursmaterie advocaat voor eerste verhoren gearresteerde verdachten  
 
Wanneer men de webapplicatie invult om voor het verhoor van een gearresteerde verdachte 
een advocaat te vinden, moet men in het eerste scherm aangeven wat de voorkeursmaterie 
is van de advocaat. Hierbij heeft men de keuze uit een lijst van mogelijke specialisaties zoals 
algemeen strafrecht, drugs, financieel/economisch strafrecht, milieustrafrecht, jeugdrecht, 
sociaal strafrecht, enzovoort. 
 
Onderstaande grafiek geeft voor de eerste verhoren van gearresteerde verdachten waarvoor 
in 2012 de webapplicatie werd gebruikt een visuele weergave van het aantal dossiers per 
voorkeursmaterie van de advocaat. Hieruit blijkt dat de overgrote meerderheid van de 
dossiers (88,6%) betrekking had op de materie ‘algemeen strafrecht’. Daarnaast zijn ook 
‘drugs’ (7,2%) en ‘jeugdrecht’ (2,5%) voorkeurmateries die relatief frequent werden ingevuld. 
Er moet echter worden opgemerkt dat de in de webapplicatie opgegeven voorkeursmaterie 
van de advocaat niet per definitie een betrouwbare indicatie geeft van de materies die 
voornamelijk aan bod komen tijdens de eerste verhoren van gearresteerde verdachten. Zo 
lijkt het waarschijnlijk dat de materie ‘algemeen strafrecht’ vaak gemakkelijkheidshalve werd 
aangeklikt. Ook zijn de cijfers voor de materie ‘informaticacriminaliteit’ vertekend door een 
foutieve registratie in Wallonië tijdens de maanden januari en februari. Doordat 
‘informaticacriminaliteit’ in de Franstalige versie van de webapplicatie de eerste materie in de 
keuzelijst is, klikte men dit in de eerste maanden vaak onterecht aan. Vanaf maart is het 
aantal registraties onder de materie ‘informaticacriminaliteit’ echter gevoelig afgenomen, wat 
doet vermoeden dat deze foutieve registratie werd bijgestuurd. 
 
 



  27/235 

Aantal dossiers per voorkeursmaterie advocaat in 2012

eerste verhoren gearresteerde verdachten (N = 47.927)
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9) Reactietijd callcenter op aanmaak dossier in webapplicatie 
 
Om een beter beeld te verkrijgen van de werking van het callcenter dat verbonden is aan de 
webapplicatie van de permanentiedienst van de balie, keken we naar de tijd waarbinnen dit 
callcenter een eerste reactie gaf op de aanmaak van een nieuw dossier voor een eerste 
verhoor van een gearresteerde verdachte in de webapplicatie. Onder ‘eerste reactie’ verstaan 
we hier de contactname door het callcenter van een advocaat van de permanentiedienst.  
 
De grafiek hieronder geeft voor het jaar 2012 de reactietijd van het callcenter weer. Deze 
reactietijd is opgedeeld in vier gelijke blokken van telkens tien minuten en in twee blokken 
van respectievelijk 41 tot 120 minuten en meer dan 120 minuten. Het laatste blok geeft geen 
duurtijd weer, maar betreft de situatie waarin het callcenter na de aanmaak van een nieuw 
dossier in de webapplicatie niet wordt geactiveerd. Per blok drukken de gekleurde staven uit 
hoeveel dossiers in dat tijdsblok een reactie van het callcenter kregen. Elke kleur komt 
overeen met een maand en in de tabel onder de grafiek worden de bijhorende frequenties 
weergegeven. Uit de grafiek komt in de eerste plaats naar voor dat – met uitzondering van de 
maanden april, mei en juni – in de overgrote meerderheid van de gevallen binnen de 10 
minuten werd gereageerd op de aanmaak van een nieuw dossier in de webapplicatie. Voor 
de maanden april, mei en juni (de grijze, oranje en groene staven op de grafiek) was de 
situatie daarentegen helemaal anders. Immers, tijdens deze maanden overheerste het aantal 
dossiers waar het callcenter na de aanmaak van een nieuw dossier in de webapplicatie niet 
werd geactiveerd. Ook in maart en juli was dit nog het geval voor een kleine groep dossiers. 
Dit niet activeren van de webapplicatie was het rechtstreekse gevolg van de staking door de 
Frans- en Duitstalige advocaten van 30 maart tot en met 3 juli. De beheerders van de 
webapplicatie wilden het callcenter immers niet belasten met het nodeloos moeten 
contacteren van advocaten die toch in staking waren. 
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Tijd (in minuten) binnen dewelke het callcenter eerste reactie gaf op aanmaak dossier in 

webapplicatie voor eerste verhoor gearresteerde verdachte (2012) 
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10) Advocaat eigen keuze 
 
Zoals hierboven (onder titel 2.2.2) reeds werd aangehaald, wordt de webapplicatie van de 
permanentiedienst van de balie door de politie en (in beperkte mate) door de 
onderzoeksrechters gebruikt om voor de verhoren van verdachten die van hun vrijheid zijn 
beroofd een advocaat te vinden. De advocaten die instaan voor de Salduz-permanentie zijn 
ingeschreven in de webapplicatie, met opgave van de uren en de politiezones waarvoor ze 
opgeroepen willen worden. Bovendien kunnen advocaten zich ook enkel voor hun eigen 
cliënteel inschrijven in de webapplicatie. Wanneer een verdachte dan expliciet naar een 
bepaalde advocaat vraagt, en deze advocaat ook is ingeschreven voor de Salduz-
permanentie, dan kan men via de webapplicatie contact opnemen met deze advocaat naar 
keuze. 
 
Wanneer gekeken wordt naar het percentage verdachten dat initieel de wens uitdrukt om te 
worden bijgestaan door een advocaat van eigen keuze, dan blijkt dat in 10,6% van de eerste 
en navolgende verhoren waarvoor de webapplicatie wordt gebruikt, wordt gevraagd naar een 
specifieke advocaat. Er is echter een groot verschil tussen het aantal verdachten dat de 
bijstand van een advocaat van eigen keuze wil en het aantal verdachten dat effectief wordt 
bijgestaan door een advocaat van eigen keuze. Dit komt duidelijk tot uiting in onderstaand 
cirkeldiagram, dat betrekking heeft op de maanden april tot en met december 2012.22 In 
41,8% van de gevallen waar de verdachte de bijstand wilde van een specifieke advocaat, 
bleek deze advocaat van eigen keuze niet deel te nemen aan de Salduz-permanentie en kon 

                                                 
22 Voor de maanden januari, februari en maart zat er een bug in de webapplicatie waardoor de cijfers voor deze 
maanden niet kloppen en bijgevolg niet worden meegerekend. 
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deze bijgevolg niet gecontacteerd worden via de webapplicatie. In 23,9% werd de gekozen 
advocaat weliswaar gecontacteerd via de webapplicatie maar aanvaardde deze de opdracht 
niet, en in 17,6% kon de advocaat van eigen keuze niet worden bereikt. Slechts in 16,8% van 
de gevallen ging de door de verdachte gekozen advocaat in op de vraag om bijstand te 
leveren. Toetsen we dit af tegen het totaal aantal eerste en navolgende verhoren van 
gearresteerde verdachten waarvoor tijdens de maanden april tot en met december gebruik 
werd gemaakt van de webapplicatie, dan vinden we dat slechts in 1,8% van de verhoren 
bijstand wordt geboden door een advocaat van eigen keuze. 
 
 

Advocaat eigen keuze gevraagd (N = 4.234) voor de eerste en 

navolgende verhoren van gearresteerde verdachten 

(april - december 2012) 
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11) Contactname noodnummer voor niet vinden advocaat via webapplicatie 
voor eerste verhoor gearresteerde verdachte  
 
Het is interessant om per regio (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) te kijken naar de 
maandelijkse evolutie van het aantal oproepen op het Salduz BJB noodnummer van de 
permanentiedienst voor het niet vinden van een advocaat via de webapplicatie.23 De grafiek 
hieronder geeft voor het jaar 2012 deze evolutie weer voor de eerste verhoren van 
gearresteerde verdachten. Naast het aantal noodoproepen, is in de grafiek eveneens het 
percentage opgenomen van het aantal noodoproepen ten opzichte van het totaal aantal eerste 
verhoren van gearresteerde verdachten waarvoor in die maand en in die regio de 
webapplicatie werd gebruikt om een advocaat te vinden.  
 
 
 

                                                 
23 Het betreft hier zowel de gevallen waar men geen advocaat vond om bijstand te leveren, als de gevallen waar men 
geen advocaat vond voor het afstandscontact (in die situaties waar de verdachte afstand wou doen). 
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Maandelijkse evolutie van het aantal noodoproepen voor de eerste verhoren van 

gearresteerde verdachten in Vlaanderen, Wallonië en Brussel (2012)
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De roze lijn op de grafiek toont vooreerst aan dat het absolute aantal noodoproepen in 
Vlaanderen een piek kende in juni. Hetzelfde geldt voor het percentage ten opzichte van het 
totaal aantal eerste verhoren van gearresteerde verdachten, dat in juni 17,3% bedroeg. Ook in 
juli en augustus waren er absoluut en relatief veel noodoproepen in Vlaanderen (233 en 16,6% 
in juli; 226 en 15,2% in augustus), al zijn de aantallen voor deze maanden reeds heel wat lager 
dan in juni. Met uitzondering van de maanden januari en februari, schommelt het aantal 
noodoproepen voor de overige maanden tussen 119 en 194 en varieert het percentage ten 
opzichte van het totaal aantal eerste verhoren van gearresteerde verdachten van 8% tot 
12,9%. In januari en februari lag zowel het totaal aantal noodoproepen als het relatieve 
percentage zeer laag, wat enerzijds kan liggen aan een “beginners-enthousiasme” bij de 
advocaten en anderzijds het gevolg kan zijn van een gebrekkige registratie in de eerste 
maanden na de inwerkingtreding van de Salduz-wet.  
 
Wanneer dan gekeken wordt naar de evolutie van het aantal noodoproepen in Wallonië en 
Brussel – de groene en de blauwe lijn op de grafiek – valt op dat deze in vergelijking met 
Vlaanderen een heel ander verloop kent. Terwijl het aantal noodoproepen in Vlaanderen 
tijdens de maanden april tot en met juni gestaag steeg, daalde dit aantal in Wallonië en 
Brussel zeer sterk. In Wallonië waren er in april, mei en juni zelfs helemaal geen 
noodoproepen meer. De oorzaak hiervoor moet worden gezocht in de staking van de Frans- 
en Duitstalige advocaten, die liep van 30 maart tot en met 3 juli. In deze periode was de 
Salduz-permanentie in Wallonië en Franstalig Brussel opgeschort en werd ook het Salduz 
BJB noodnummer niet meer gecontacteerd.24 Het in de grafiek opgenomen aantal 
noodoproepen voor Brussel is voor de maanden april, mei en juni bijgevolg helemaal toe te 
schrijven aan Nederlandstalig Brussel. Hierdoor is dit percentage eigenlijk een 
onderschatting, aangezien het enkel Nederlandstalig Brussel betreft maar wel berekend werd 
op basis van het aantal eerste verhoren van gearresteerde verdachten voor Nederlandstalig 
en Franstalig Brussel samen. Herberekenen we het percentage voor Nederlandstalig Brussel, 
dan zien we dat dit in april 42,1%, in mei 47,7% en in juni 50,7% bedraagt.25 In 
Nederlandstalig Brussel werd tijdens de stakingsmaanden dus voor ongeveer de helft van 
alle eerste verhoren van gearresteerde verdachten geen advocaat gevonden via de 
webapplicatie, waarna het noodnummer werd gecontacteerd. Kijken we vervolgens naar de 
periode na de staking, dan zien we dat het aantal noodoproepen in Wallonië en Brussel zeer 
sterk gestegen is, net zoals het percentage ten opzichte van het aantal eerste verhoren van 

                                                 
24
 Tijdens de staking maakte men in Wallonië en Franstalig Brussel wel nog steeds voor elk eerste verhoor van een 

gearresteerde verdachte een elektronisch dossier aan in de webapplicatie, opdat men kon aantonen dat men 
geprobeerd had een advocaat te laten oproepen. 
25 Respectievelijk 98, 115 en 112 noodoproepen op 233, 241 en 221 verhoren. 
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gearresteerde verdachten. In Wallonië fluctueert dit percentage tussen 35,3% en 46,9% en in 
Brussel ligt dit percentage nog een stuk hoger, namelijk tussen 61,2% en 78,5%. Dit toont 
aan dat de problemen in Wallonië en Brussel om een advocaat te vinden zeker nog niet 
opgelost zijn. 
 
Staan we even stil bij het aandeel van elk van de regio’s in het totaal aantal noodoproepen in 
januari-maart en juli-december 201226, dan zien we dat 51,7% afkomstig is van Brussel, 37,1% 
van Wallonië en 11,2% van Vlaanderen. Dit is omgekeerd evenredig met het aandeel van elk 
van de regio’s in de eerste verhoren van gearresteerde verdachten waarvoor tijdens de 
referentieperiode de webapplicatie werd gebruikt (Vlaanderen 37,9%, Wallonië 34,9% en 
Brussel 27,2%). 
 
Tot slot is het belangrijk te vermelden dat niet alle oproepen op het Salduz BJB noodnummer 
leiden tot het alsnog vinden van een advocaat. Zo blijkt dat in 2012 slechts 32% van alle 
noodoproepen in Nederlandstalig België heeft geleid tot het vinden van een advocaat. In 
Franstalig België lag dit percentage nog lager: slechts in 6% van alle noodoproepen werd een 
advocaat gevonden. Dit percentage heeft echter ook betrekking op de periode van de staking, 
waardoor het enigszins lager ligt. Bovendien zijn beide cijfers sowieso een lichte 
onderschatting, aangezien de advocaten die via het Salduz BJB noodnummer een dossier 
overnemen, dit niet steeds bevestigen in de webapplicatie. 
 
 
12) Beschikbare advocaten Salduz-permanentie 
 
Onderstaande grafiek geeft voor Frans- en Nederlandstalig België, alsook voor het volledige 
land, het aantal unieke advocaten weer dat maandelijks is ingeschreven in de webapplicatie 
om deel te nemen aan de Salduz-permanentie (hetzij voor alle verhoren, hetzij enkel voor de 
verhoren van eigen cliënteel). Uit de blauwe curve kunnen we aflezen dat in Vlaanderen het 
aantal beschikbare advocaten voor de Salduz-permanentie vanaf januari 2012 continu 
daalde, met een dieptepunt in mei, om vanaf juni opnieuw gestaag te stijgen. Het niveau van 
de eerste maanden werd echter niet meer bereikt en na oktober gaat de curve ook weer in 
dalende lijn. De roze curve op de grafiek laat voor Franstalig België vervolgens een vrij 
gelijkaardig verloop zien van het maandelijkse aantal unieke advocaten dat in de 
webapplicatie is ingeschreven voor de Salduz-permanentie, zij het dat deze curve veel lager 
ligt dan de curve voor Nederlandstalig België. In Nederlandstalig België waren er in 2012 
maandelijks gemiddeld 533 unieke advocaten inschreven voor de Salduz-permanentie, terwijl 
het maandelijkse gemiddelde voor Franstalig België 149 bedroeg.  
 
Uit de grafiek blijkt verder dat het voor beide curves waarneembare dal tijdens de maanden 
april, mei en juni meer uitgesproken was voor Franstalig België. Dit is niet zo verwonderlijk, 
aangezien de staking door de Frans- en Duitstalige advocaten (van 30 maart tot en met 3 juli 
2012) vanzelfsprekend een veel grotere impact had op de beschikbaarheid van de advocaten 
in Franstalig België. In dit kader is het daarentegen opvallend te noemen dat er in april, mei 
en juni in Franstalig België toch nog (een beperkt aantal) advocaten ingeschreven waren in 
de webapplicatie voor de Salduz-permanentie. Het is echter niet geweten of deze advocaten 
tijdens de staking ook daadwerkelijk instonden voor het leveren van bijstand. 

                                                 
26 Dus voor het volledige jaar 2012, exclusief de stakingsmaanden (april, mei en juni). 
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Maandelijkse evolutie aantal unieke advocaten ingeschreven voor de 

Salduz-permanentie (2012)
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Bron: webapplicatie 
 
 
13) Beroep op tolk voor de eerste en navolgende verhoren van gearresteerde 
verdachten 
 
Vanaf 1 april 2012 dient men bij gebruik van de webapplicatie voor het vinden van een 
advocaat met het oog op het verhoor van een gearresteerde verdachte, in te vullen of een 
tolk moet worden opgeroepen en desgevallend voor welke taal dit moet gebeuren. Op basis 
van deze registratie in de webapplicatie kunnen we bijgevolg een beeld geven van het aantal 
keer dat beroep werd gedaan op een tolk. Aangezien deze cijfers zowel de eerste als de 
navolgende verhoren van gearresteerde verdachten betreffen, dienen we hier nog op te 
merken dat 8,3% betrekking heeft op een verhoor bij de onderzoeksrechter. 
 
Van de in totaal 40.080 verhoren waarvoor de webapplicatie tijdens de maanden april tot en 
met december 2012 werd gebruikt, moest voor 8.107 verhoren (20,2%) een tolk worden 
opgeroepen. We kunnen dus stellen dat men gemiddeld in een vijfde van de verhoren van 
gearresteerde verdachten beroep deed op de diensten van een tolk. Onderstaande tabel 
geeft weer welke de meest voorkomende talen zijn waarvoor een tolk werd opgeroepen. 
Hieruit blijkt dat het Arabisch (22,4% van de tolkaanvragen) de taal is waarvoor het vaakst 
beroep werd gedaan op een tolk. Ook vroeg men vaak de bijstand van een tolk voor het 
Frans (18,4% van de tolkaanvragen) en het Roemeens (18,2% van de tolkaanvragen). De 
andere talen wegen relatief gezien minder door, al is het de vermelding waard dat telkens iets 
meer dan 5% van de tolkaanvragen betrekking had op het Nederlands en het Pools. We 
dienen echter te vermelden dat het erop lijkt dat deze cijfers enigszins vertekend worden door 
een gedeeltelijk foutieve registratie. In de Frans- en Nederlandstalige arrondissementen 
wordt namelijk ook vrij frequent respectievelijk het Frans en het Nederlands opgegeven als 
taal waarvoor een tolk moest worden opgeroepen. Gezien dit de dominante voertalen zijn in 
deze arrondissementen, lijkt dit weinig waarschijnlijk. 
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Taal waarvoor tolk werd opgevraagd 
bij eerste en navolgende verhoren 
gearresteerde verdachten (april - 

december 2012) 

Freq % 

Arabisch 1.814 22,4% 
Frans 1.490 18,4% 
Roemeens 1.472 18,2% 
Pools 440 5,4% 
Nederlands 423 5,2% 
Engels 285 3,5% 
Bulgaars 273 3,4% 
Russisch 208 2,6% 
Servisch 203 2,5% 
Albanees 181 2,2% 
Spaans 169 2,1% 
Turks 160 2,0% 
Italiaans 117 1,4% 
Andere 872 10,8% 
Totaal 8.107 100% 
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2.3.2. Openbaar ministerie 
 
Om een zicht te krijgen op de toepassing van de Salduz-wet bij het openbaar ministerie (OM), 
analyseerden we de gegevens die in REA-TPI geregistreerd werden. Deze registratie verliep 
echter niet vlekkeloos en het was wachten op de publicatie van addendum IV bij COL 8/2011 
tot er gegevens beschikbaar waren (cf. supra 2.2.3). Vandaar dat we enkel cijfers kunnen 
weergeven voor de maanden juni tot en met december 2012.  
 
De Salduz-registratie door het OM heeft betrekking op eerder uitzonderlijke gevallen die zich 
kunnen voordoen bij de eerste verhoren van gearresteerde verdachten (categorie IV) door de 
politie en op de verhoren bij voorleiding voor de procureur des Konings (PK). Bij de 
interpretatie van deze cijfers dient de nodige voorzichtigheid aan de dag te worden gelegd, 
aangezien het steeds gaat om uitzonderlijke situaties en hierbij het gevaar bestaat dat men ze 
vergeet te registreren, net omdat ze zo uitzonderlijk zijn. 
 
Onderstaande tabel geeft voor de politieverhoren van categorie IV een oplijsting van vijf 
uitzonderlijke situaties met betrekking tot de toepassing van de Salduz-rechten, alsook het 
aantal keer dat deze situaties zich in de maanden juni tot en met december voordeden. Hieruit 
blijkt dat het slechts zeer uitzonderlijk (respectievelijk 10 en 16 keer) voorkomt dat de PK 
beslist om het inlichten van een vertrouwenspersoon uit te stellen of om het verhoor door de 
politie of onderzoeksrechter bij te wonen. Het komt daarentegen frequenter voor (namelijk 131 
keer) dat het vertrouwelijk overleg voorafgaand aan het eerste verhoor van een gearresteerde 
verdachte niet kan doorgaan omdat de infrastructuur hiertoe ontoereikend is. Wanneer we dit 
ter illustratie aftoetsen tegen het totaal aantal politieverhoren van categorie IV dat tijdens de 
maanden juni tot en met december in ISLP/FEEDIS geregistreerd werd (N=29.171), blijkt het 
echter slechts om 0,4% te gaan. Hierbij dienen we op te merken dat het uiteraard niet optimaal 
is om de cijfers uit REA-TPI te vergelijken met de cijfers uit ISLP/FEEDIS, onder meer door de 
lagere betrouwbaarheid van de registratie in REA-TPI (cf. supra). Toch is dit interessant, 
aangezien dit iets zegt over het relatieve belang van de uitzonderingssituaties. Kijken we 
vervolgens naar het aantal keer dat er voorafgaand aan of tijdens de politieverhoren van 
categorie IV geen vertrouwelijk overleg en/of bijstand van een advocaat was op beslissing van 
de PK, dan blijkt het hier te gaan om 376 gevallen of 1,3% van de verhoren van categorie IV 
die in juni tot en met december in ISLP/FEEDIS geregistreerd werden. Tot slot kwam het 
volgens de registratie in REA-TPI tijdens de maanden juni tot en met december 1.007 keer 
voor dat het eerste politieverhoor van een gearresteerde verdachte onmogelijk werd gemaakt 
door toedoen van de advocaat. Relatief gezien gaat het hier om 3,5% van alle verhoren van 
categorie IV die tijdens de referentieperiode in ISLP/FEEDIS werden geregistreerd. 
 
 

Toepassing Salduz-rechten tijdens verhoor categorie IV door 
politie (juni - december 2012) 

Totaal %
27
 

Geen vertrouwelijk overleg en/of bijstand van advocaat op beslissing PK 376 1,3% 
Inlichten vertrouwenspersoon uitgesteld op beslissing PK 10 0% 
Politieverhoor onmogelijk door toedoen advocaat 1.007 3,5% 
Vertrouwelijk overleg onmogelijk door infrastructuur 131 0,4% 
Verhoor bij politie en/of onderzoeksrechter in aanwezigheid van PK 16 0% 

 

Bron: REA-TPI 

 
 
De tabel hieronder zegt vervolgens iets over de toepassing van de Salduz-rechten tijdens de 
verhoren die plaatsvinden bij voorleiding voor de PK. Dit zijn dus de verhoren die worden 
afgenomen door de PK zelf. Aangezien het aantal verhoren bij voorleiding voor de PK niet als 
zodanig wordt geregistreerd in REA-TPI moeten we dit aantal schatten door in de tabel 
hieronder de aantallen voor de eerste, tweede, derde en zesde variabele bij elkaar op te 
tellen. Deze rekensom brengt ons bij in totaal 2.508 verhoren bij voorleiding voor de PK in de 
periode juni tot en met december 2012. Het betreft hier dus een voorzichtige benadering, 

                                                 
27 Het betreft hier het percentage ten opzichte van het totaal aantal politieverhoren van categorie IV dat tijdens de 
maanden juni tot en met december geregistreerd werd in ISLP/FEEDIS. 
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waarbij het kan zijn dat het werkelijke aantal verhoren bij voorleiding voor de PK heel wat 
lager of hoger ligt. Deze schatting laat ons echter toe het relatieve belang in te schatten van 
de situaties opgelijst in onderstaande tabel. In 1.691 gevallen (67,4%) vond een vertrouwelijk 
overleg en/of bijstand plaats. Bij 558 verhoren bij voorleiding voor de PK (22,2%) zag de 
betrokkene af van het vertrouwelijk overleg en/of de bijstand van de advocaat, terwijl er in 
231 gevallen (9,2%) geen vertrouwelijk overleg en/of bijstand plaatsvond op beslissing van de 
PK. 238 verhoren bij voorleiding door de PK (9,5%) werden onmogelijk gemaakt door 
toedoen van de advocaat en in 28 gevallen (1,1%) kon het gewenste vertrouwelijk overleg 
met de advocaat niet doorgaan door een ontoereikende infrastructuur. Tot slot werd het 
inlichten van een vertrouwenspersoon slechts één enkele keer uitgesteld. We beklemtonen 
hier nogmaals dat de vermelde percentages enkel als een voorzichtige indicatie mogen 
worden gezien, die ons helpt de cijfers te contextualiseren. 
 
 

Toepassing Salduz-rechten tijdens verhoor bij voorleiding PK  
(juni - december 2012) 

Totaal %
28
 

Vertrouwelijk overleg en/of bijstand heeft plaatsgevonden 1.691 67,4% 
Betrokkene ziet af van vertrouwelijk overleg en/of bijstand 558 22,2% 
Geen vertrouwelijk overleg en/of bijstand van advocaat op beslissing PK 231 9,2% 
Inlichten vertrouwenspersoon uitgesteld op vraag PK 1 0% 
Verhoor onmogelijk door toedoen advocaat 238 9,5% 
Vertrouwelijk overleg onmogelijk door infrastructuur 28 1,1% 

 

Bron: REA-TPI 

 
 
 

                                                 
28 Het gaat hier om het percentage ten opzichte van de schatting van het totaal aantal voorleidingen bij de PK. 
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2.3.3. Onderzoeksrechters 

 
Hieronder wordt ingegaan op de toepassing van de Salduz-wet in de dagelijkse praktijk van de 
onderzoeksrechters. Om hier een zicht op te krijgen, analyseerden we in eerste instantie de 
cijfergegevens uit JIOR. Aangezien niet alle onderzoeksrechters (consequent) in JIOR 
registreren en deze cijfers bijgevolg steeds een onderschatting zijn van de werkelijkheid, 
keken we eveneens naar enkele andere bronnen. Zo werden de cijfers uit JIOR voor 2012 
aangevuld met de individuele registraties van de onderzoeksrechters en bekeken we voor de 
jaren 2009, 2010 en 2011 ook de jaarstatistieken van de onderzoeksrechters, zoals 
opgemaakt door het VBSW. Aangezien het aantal registrerende onderzoeksrechters 
verschillend is voor de cijfers uit JIOR en de jaarstatistieken van het VBSW, en aangezien het 
aantal registrerende onderzoeksrechters ook per bron verschilt doorheen de jaren, is het niet 
mogelijk de absolute aantallen uit beide bronnen en doorheen de jaren met elkaar te 
vergelijken. Om die reden wordt bij de interpretatie van de cijfergegevens dan ook gebruik 
gemaakt van het gemiddelde per registrerende onderzoeksrechter. 

 
Achtereenvolgens wordt ingegaan op de verhoren door de onderzoeksrechter, de toepassing 
van het recht op bijstand van een advocaat bij het verhoor door de onderzoeksrechter, de 
beschikking tot weigering van het recht op bijstand en de beschikking tot uitstel van het recht 
op het inlichten van een vertrouwenspersoon. 
 
 
1) Verhoren door de onderzoeksrechter 
 
De cijfers die hieronder worden weergegeven hebben betrekking op alle verhoren die werden 
afgenomen door de registrerende onderzoeksrechters. Dit betekent dus dat, naast de 
verhoren in het kader van art. 16 WVH, ook onder meer de verhoren van getuigen, de 
verhoren naar aanleiding van een uitlevering en andere verhoren in de loop van een 
gerechtelijk onderzoek worden meegeteld. Uit de praktijk blijkt echter dat deze een 
minderheid uitmaken. De meerderheid van de verhoren die door de onderzoeksrechters 
worden afgenomen, gebeurt immers in het kader van art. 16 WVH.  
 
Om een zicht te krijgen op de verhoren in het kader van art. 16 WVH werden aanvankelijk 
enkel extracties opgevraagd voor de nieuw gecreëerde Salduz-codes voor verhoor. 
Aangezien echter heel wat onderzoeksrechters de oude code voor verhoor zijn blijven 
hanteren, vormde het resultaat van deze extracties een te grote onderschatting van de 
werkelijkheid. Om die reden werd ervoor geopteerd ook extracties op te vragen voor de oude 
code verhoor, de oude en nieuwe codes bij elkaar op te tellen en bijgevolg cijfergegevens 
weer te geven voor álle verhoren afgenomen door de onderzoeksrechter. Ook de 
webapplicatie van de permanentiedienst van de balie verschaft in principe informatie over het 
aantal verhoren door de onderzoeksrechter, al vertelt dit eigenlijk enkel iets over hoe vaak de 
webapplicatie werd gebruikt om een advocaat te vinden. Aangezien gebleken is dat slechts 
weinig onderzoeksrechters (consequent) gebruik maken van de webapplicatie (cf. supra 
2.2.2) vormt deze geen betrouwbare bron. 
 
Volgens de registratie in JIOR, aangevuld met de individuele registraties, hebben 112 
onderzoeksrechters in 2012 samen 14.415 verhoren afgenomen. Dit komt neer op een 
gemiddelde van 129 verhoren per registrerende onderzoeksrechter op jaarbasis. Iets meer 
dan de helft van het totaal aantal geregistreerde verhoren vond in Vlaanderen plaats. 
Concreet ging het om 7.529 verhoren of 52.2% (157 verhoren per registrerende OR). 3.908 
verhoren of 27,1% (89 verhoren per OR) werden afgenomen in Wallonië en de Brusselse 
onderzoeksrechters waren verantwoordelijk voor de afname van 2.978 of 20,7% van de 
geregistreerde verhoren (136 verhoren per OR). 
 
Voor de jaren 2009 tot en met 2011 beschikken we over cijfers uit JIOR en de jaarstatistieken 
van het VBSW. Op basis van de cijfergegevens uit JIOR kunnen we stellen dat het gemiddeld 



  37/235 

aantal verhoren per registrerende onderzoeksrechter29 vrijwel constant is gebleven doorheen 
de jaren, al is er een heel lichte daling merkbaar. In 2009 (133 verhoren per OR) lag het 
gemiddelde iets hoger dan in 2010 (128 verhoren per OR), 2011 (130 verhoren per OR) en 
2012 (129 verhoren per OR). Wordt gekeken naar de jaarstatistieken van het VBSW, dan valt 
onmiddellijk op dat het gemiddeld aantal verhoren per onderzoeksrechter30 veel hoger ligt 
dan in JIOR. Dit wijst er op dat deze cijfers wellicht vollediger zijn dan de cijfers uit JIOR. De 
evolutie van het gemiddeld aantal verhoren kent echter wel min of meer hetzelfde verloop 
dan in JIOR, zij het dat de dalende trend doorheen de jaren hier meer uitgesproken is.  
 
 

Evolutie van het gemiddeld aantal verhoren per 
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Bron: JIOR aangevuld met individuele registraties onderzoeksrechters en jaarstatistieken VBSW 

 

 

In wat volgt, wordt meer in detail gekeken naar de geregistreerde verhoren in 2012. 
Onderstaand diagram geeft per gerechtelijk arrondissement en geordend per ressort (volgens 
de wijzers van de klok: Brussel, Antwerpen, Luik, Bergen en Gent) het totaal aantal 
geregistreerde verhoren weer in 2012. Hieruit blijkt dat van de in totaal 14.415 geregistreerde 
verhoren 3.370 verhoren (23,4%) afkomstig zijn van het gerechtelijk arrondissement 
Antwerpen (10 registrerende OR). Het arrondissement Brussel (22 OR) komt op de tweede 
plaats (2.978 verhoren of 20,7%), gevolgd door het arrondissement Luik (1.311 verhoren of 
9,1%; 9 OR). De gerechtelijke arrondissementen Oudenaarde (2 OR), Veurne (2 OR), 
Neufchâteau (1 OR), Eupen (1 OR), Aarlen (2 OR) en Hoei (2 OR) kennen het laagste aantal 
geregistreerde verhoren door de onderzoeksrechters.  
 
 

                                                 
29
 In 2009 werd het aantal verhoren in JIOR geregistreerd door 99 onderzoeksrechters, in 2010 en 2011 ging het om 

95 onderzoeksrechters. Zo registreren bijvoorbeeld de onderzoeksrechters van de gerechtelijke arrondissementen 
Gent, Eupen, Verviers, Neufchâteau en Marche-en-Famenne niet in JIOR in de periode 2009-2011. 
30
 De verhoren opgenomen in de jaarstatistieken van het VBSW zijn in 2009 afkomstig van 115 onderzoeksrechters, 

in 2010 van 116 onderzoeksrechters en in 2011 van 106 onderzoeksrechters. 
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Aantal verhoren door OR per gerechtelijk arrondissement 

in 2012 (N: 14.415; 112 registrerende OR)
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Bron: JIOR aangevuld met individuele registraties onderzoeksrechters 

 
 
2) Bijstand advocaat bij verhoor onderzoeksrechter 
 

De bespreking van de toepassing van het recht op bijstand tijdens een verhoor door de 
onderzoeksrechter in het kader van art. 16 WVH, is gebaseerd op de extractie uit JIOR van de 
nieuwe Salduz-codes voor verhoor. Deze extractie resulteerde in 9.813 geregistreerde 
verhoren (door 103 OR) of bijna 68% van het totaal aantal geregistreerde verhoren door de 
onderzoeksrechters. Opgesplitst per regio gaat het om 77% voor Vlaanderen (46 OR), 83% 
voor Wallonië (38 OR) en slechts 26% voor Brussel (19 OR). Gezien dit lage percentage voor 
Brussel zijn de uitspraken over de toepassing van het recht op bijstand bij de verhoren 
afgenomen door de Brusselse onderzoeksrechters niet representatief.  
 
In eerste instantie wordt per regio de evolutie weergegeven van het percentage verdachten dat 
tijdens het verhoor door de onderzoeksrechter effectief werd bijgestaan door een advocaat. 
Vervolgens wordt ingegaan op de totaalcijfers. Hier wordt niet in termen van afstand 
gesproken aangezien enkel de bijstand wordt geregistreerd. Wanneer geen bijstand 
plaatsvond is dus niet geweten of dit gebeurde op verzoek van de verdachte of omdat er geen 
advocaat kon worden gevonden. 
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Evolutie effectieve bijstand advocaat bij verhoor OR in kader van art. 16 WVH 

(januari - december 2012) 
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Bron: JIOR 

 
 
In Vlaanderen – de blauwe lijn op de grafiek – ligt de effectieve bijstand steeds tussen de 77 
en 87 procent. Ook in Wallonië en Brussel – de roze en groene lijn op de grafiek – werd tijdens 
de maanden januari, februari en maart steeds een grote meerderheid van de verdachten 
effectief bijgestaan door een advocaat. In april, mei en juni daalde deze effectieve bijstand 
echter sterk ten gevolge van de opschorting van de Salduz-permanentie door de Frans- en 
Duitstalige advocaten. Toch werd tijdens de staking nog steeds ongeveer 30% in Wallonië en 
ongeveer 45% in Brussel effectief bijgestaan door een advocaat. Dit doet dus vermoeden dat 
men tijdens de staking via andere kanalen naar een advocaat zocht dan via de webapplicatie 
van de permanentiedienst van de balie, wat ook niet zo verwonderlijk is, aangezien de 
onderzoeksrechters slechts in beperkte mate gebruik maken van de webapplicatie (cf. supra 
2.2.2). Na de opheffing van de opschorting van de Salduz-permanentie door de Frans- en 
Duitstalige advocaten stijgt in Brussel de effectieve bijstand opnieuw licht in juli om vervolgens 
in dalende lijn te gaan en in november en december een dieptepunt te kennen. In Wallonië 
stijgt de effectieve bijstand in juli om vervolgens een schommelend verloop te kennen rond de 
70%. De resultaten voor Brussel zijn zorgwekkend, maar aangezien zij slechts gebaseerd zijn 
op 26% van het totaal aantal geregistreerde verhoren in Brussel, weten wij niet of deze 
problematiek zich ook stelt bij de overige verhoren door de Brusselse onderzoeksrechters.  
 
Kijken we tot slot naar de totaalpercentages, dan blijkt op basis van onze gegevens dat in 
België gemiddeld 7 op 10 verdachten (71%) bijstand genieten van een advocaat tijdens het 
verhoor door de onderzoeksrechter. Worden de maanden van de opschorting van de Salduz-
permanentie niet in rekening genomen, dan ligt dit iets hoger (76,6%). Het aantal verdachten 
dat bijstand geniet tijdens het verhoor verschilt per regio. In Vlaanderen genieten ongeveer 8 
op 10 verdachten (81,9%) de bijstand van een advocaat tijdens het verhoor door de 
onderzoeksrechter, tegenover 7 op 10 (72,3%) in Wallonië en 6 op 10 in Brussel. Wordt wel 
rekening gehouden met de maanden waarin de Salduz-permanentie werd opgeschort, dan ligt 
de bijstand in Wallonië en Brussel telkens ongeveer 10% lager.  
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Verhouding verhoren door OR met en zonder bijstand 

weergegeven per regio (2012 - N: 9.813 - 103 OR)
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Bron: JIOR aangevuld met individuele registraties onderzoeksrechters 

 
*Totaal: percentages zijn berekend voor het ganse jaar; Beperkt: percentages zijn berekend zonder rekening te 
houden met de maanden april, mei en juni waarin de Salduz-permanentie was opgeschort door de Franstalige en de 
Duitstalige advocaten.  

 

 

3) Beschikking weigering recht op bijstand  
 

Wanneer bijzondere omstandigheden en dwingende redenen dit vereisen, kan de met de zaak 
belaste onderzoeksrechter weigeren dat een verdachte een vertrouwelijk overleg heeft met zijn 
advocaat en/of wordt bijgestaan tijdens het verhoor. De registratie in JIOR, aangevuld met de 
individuele registraties van de onderzoeksrechters, wijst uit dat dergelijke beschikking tot 
weigering van het recht op bijstand in 2012 100 keer werd benut in 7 gerechtelijke 
arrondissementen, met name in Brugge (31), Mechelen (28), Nijvel (23), Oudenaarde (9), 
Antwerpen (7), Gent (1) en Brussel (1). Uit de individuele registraties van de 
onderzoeksrechters blijkt bovendien dat slechts 6 van de 54 onderzoeksrechters die 
hieromtrent cijfergegevens aan ons overmaakten, een beschikking tot weigering van het recht 
op bijstand hebben uitgevaardigd. Het lijkt er dus op dat slechts enkele onderzoeksrechters 
gebruik maken van deze mogelijkheid. Voorzichtigheid is echter geboden bij de interpretatie 
van deze cijfergegevens, aangezien het waarschijnlijk is dat verschillende onderzoeksrechters 
deze nieuwe code niet gebruiken. Daarnaast is voorzichtigheid geboden omdat de beschikking 
tot het weigeren van het recht op bijstand een uitzonderingssituatie betreft, waardoor het 
gevaar bestaat dat men vergeet ze te registreren, net omdat ze zo uitzonderlijk is.  
 

 

4) Beschikking uitstel recht inlichten vertrouwenspersoon 
 

De onderzoeksrechter kan beslissen het recht van de verdachte om een vertrouwenspersoon 
in te lichten over zijn aanhouding uit te stellen, dit voor de duur die nodig is om de belangen 
van het onderzoek te beschermen. Deze mogelijkheid werd volgens de registratie in JIOR, 
aangevuld met de individuele registraties van de onderzoeksrechters, in 2012 20 keer benut in 
6 gerechtelijke arrondissementen, met name Mechelen (10), Antwerpen (6), Leuven (1), 
Brussel (1), Dendermonde (1) en Ieper (1). Uit de individuele registraties van de 
onderzoeksrechters blijkt bovendien dat slechts 2 van de 54 onderzoeksrechters deze 
beschikking hebben uitgevaardigd in 2012. De mogelijkheid om het inlichten van een 
vertrouwenspersoon uit te stellen, wordt dus slechts heel uitzonderlijk toegepast door de 
onderzoeksrechters. Ook hier is voorzichtigheid geboden bij de interpretatie van deze cijfers, 
deze nieuwe code niet door alle onderzoeksrechters consequent gebruikt wordt. Daarnaast is 
voorzichtigheid geboden omdat de beschikking tot het uitstellen van het inlichten van een 
vertrouwenspersoon een uitzonderingssituatie betreft, waardoor het gevaar bestaat dat men 
vergeet ze te registreren, net omdat ze zo uitzonderlijk is.  
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2.4. Impact van de Salduz-wet op de voorlopige hechtenis 
 
Naast de toepassing van de door de Salduz-wet toegekende rechten, wordt in deze evaluatie 
ook de invloed bestudeerd van de Salduz-wet op de voorlopige hechtenis. Hiertoe wordt in 
eerste instantie beroep gedaan op de cijfergegevens uit JIOR. Omdat niet alle 
onderzoeksrechters (consequent) in JIOR registreren en deze cijfers bijgevolg een 
onderschatting zijn van de werkelijkheid, maken we eveneens gebruik van enkele andere 
bronnen. Zo worden de cijfergegevens uit JIOR voor 2012 aangevuld met de individuele 
registraties van de onderzoeksrechters. Tevens bekijken we de jaarstatistieken van de 
onderzoeksrechters, opgemaakt door het VBSW, en maken we voor de bespreking van de 
aanhoudingsbevelen ook gebruik van cijfergegevens uit REA-TPI. Aangezien het aantal 
registrerende onderzoeksrechters verschilt voor de cijfers uit JIOR en de jaarstatistieken van 
het VBSW, en aangezien het aantal registrerende onderzoeksrechters bovendien ook per bron 
varieert doorheen de jaren, is het niet mogelijk om de absolute aantallen met elkaar te 
vergelijken. Om die reden wordt bij de interpretatie van de cijfergegevens voornamelijk gebruik 
gemaakt van het gemiddelde per registrerende onderzoeksrechter.  
 
In wat volgt, wordt achtereenvolgens ingegaan op de aanhoudingsbevelen, het bevel tot 
verlenging van de arrestatietermijn met (maximum) 24 uur en de vrijheid onder voorwaarden.  
 
 

1) Aanhoudingsbevelen 
 
Op basis van de registratie in JIOR, aangevuld met de individuele registraties van enkele 
onderzoeksrechters, blijkt dat in 2012 in totaal 10.004 aanhoudingsbevelen werden 
uitgevaardigd door 109 onderzoeksrechters. Dit komt neer op een gemiddelde van 92 
aanhoudingsbevelen per onderzoeksrechter op jaarbasis. Vlaanderen kende het grootste 
aandeel geregistreerde aanhoudingsbevelen, namelijk 54,2% (118 aanhoudingsbevelen per 
registrerende OR). 27,6% van alle geregistreerde aanhoudingsbevelen werd in Wallonië 
uitgevaardigd (64 aanhoudingsbevelen per OR) en 18,2% in Brussel (91 aanhoudingsbevelen 
per OR).  
 
Wanneer vervolgens in onderstaand diagram gekeken wordt naar de verdeling van de 
geregistreerde aanhoudingsbevelen over de verschillende gerechtelijke arrondissementen 
(geordend per ressort), dan zien we dat Antwerpen het grootste aantal aanhoudingsbevelen 
kent (2.077 aanhoudingsbevelen of 20,8%; 10 registrerende OR), gevolgd door Brussel 
(1.816 aanhoudingsbevelen of 18,2%; 20 OR) en Luik (932 aanhoudingsbevelen of 9,3%; 9 
OR). In Neufchâteau (1 OR) en Aarlen (2 OR) werden het minste aantal 
aanhoudingsmandaten geregistreerd, met name 49 en 64. 
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Aantal aanhoudingsbevelen weergegeven per gerechtelijk 

arrondissent (N:9.973, 109 OR)

Brussel; 1.816; 
18,2%

Nijvel; 202; 2,0%

Leuven; 241; 2,4%

Antwerpen; 2.077; 
20,8%

Turnhout; 446; 
4,5%

Mechelen; 321; 
3,2%Hasselt; 157; 

1,6%Tongeren; 291; 
2,9%

Luik; 932; 9,3%
Hoei; 83; 0,8%

Eupen; 75; 0,7%

Verviers; 211; 
2,1%

Namen; 180; 1,8%
Dinant; 151; 1,5%

Aarlen; 64; 0,6%

Neufchâteau; 49; 
0,5%

Charleroi; 398; 
4,0%

Bergen; 230; 2,3%

Doornik; 178; 
1,8%

Brugge; 550; 5,5%

Kortrijk; 201; 2,0%

Veurne; 72; 0,7%

Ieper; 79; 0,8%

Dendermonde; 
413; 4,1%

Oudenaarde; 96; 
1,0%

Gent; 491; 4,9%

 
Bron: JIOR aangevuld met individuele registraties onderzoeksrechters 

 
 
Aangezien het aantal aanhoudingsbevelen ook wordt bijgehouden in REA-TPI, werd voor de 
jaren 2009 tot en met 2012 een maandelijkse extractie van deze cijfers opgevraagd. 
Onderstaande grafiek geeft voor de jaren 2009 tot en met 2012 de maandelijkse evolutie 
weer van het aantal aanhoudingsbevelen geregistreerd in JIOR en in REA-TPI. Om de cijfers 
uit beide bronnen met elkaar te kunnen vergelijken wordt in de cijfergegevens uit REA-TPI 
geen rekening gehouden met de aanhoudingsbevelen die werden uitgevaardigd in de 
gerechtelijke arrondissementen waar de onderzoeksrechters niet met JIOR werken. Concreet 
gaat het om de gerechtelijke arrondissementen Verviers, Neufchâteau, Marche-en-Famenne, 
Eupen en Gent. Uit de grafiek is af te lezen dat het geregistreerd aantal aanhoudingsbevelen 
in JIOR in 2009, 2010 en de eerste helft van 2011 iets lager ligt dan in REA-TPI. In de tweede 
helft van 2011 en in 2012 vallen de curves voor beide bronnen nagenoeg samen. Daarnaast 
valt op dat de curves parallel verlopen. Dit is een belangrijke vaststelling aangezien dit erop 
wijst dat de registratie van het aantal aanhoudingsbevelen in JIOR wel betrouwbaar is, doch 
een mogelijke onderschatting uitmaakt van de werkelijkheid.  
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Evolutie aanhoudingsbevelen 2009 - 2012 (REA-TPI en JIOR)
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Bron: REA-TPI en JIOR 

 
 
De volgende grafiek geeft de jaarlijkse evolutie weer van het gemiddeld aantal geregistreerde 
aanhoudingsbevelen per onderzoeksrechter. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de 
cijfergegevens uit JIOR, de individuele registraties van de onderzoeksrechters, de cijfers uit 
REA-TPI en de jaarstatistieken van het VBSW. De cijfergegevens uit de jaarstatistieken van 
het VBSW kennen wel een bredere scoop dan deze uit JIOR en REA-TPI aangezien ze alle 
nationale aanhoudingsbevelen tellen. Zo omvatten ze bijvoorbeeld ook de 
aanhoudingsbevelen uitgevaardigd naar aanleiding van het niet naleven van de voorwaarden 
van een VOV, terwijl deze niet worden geteld in JIOR en REA-TPI. 
 
Voor de jaren 2009, 2010 en 2011 zijn cijfers geanalyseerd uit JIOR, de jaarstatistieken van 
het VBSW en REA-TPI. Voor 2012 worden cijfers weergegeven uit JIOR, al dan niet 
aangevuld met de individuele registraties van enkele onderzoeksrechters, en worden ook de 
cijfergegevens uit REA-TPI31 benut. Zowel op basis van de cijfers uit JIOR (grijze balken) als 
op basis van de cijfergegevens uit de jaarstatistieken van het VBSW (bordeaux balken) en de 
cijfers uit REA-TPI (paarse balken) blijkt dat het gemiddeld aantal aanhoudingsbevelen per 
registrerende onderzoeksrechter in 2009, 2010 en 2011 nagenoeg constant is. In 2012 is er 
voor JIOR (grijze balken) een daling waarneembaar van gemiddeld 5 aanhoudingsbevelen 
per registrerende onderzoeksrechter. Voor REA-TPI (bordeaux balken) is er in 2012 sprake 
van een daling van gemiddeld 9 aanhoudingsbevelen per onderzoeksrechter. In absolute 
aantallen komt dit voor REA-TPI neer op een daling van 1.031 aanhoudingsbevelen.  
 
 

                                                 
31 Het gemiddelde voor REA-TPI werd berekend op basis van 115 registrerende onderzoeksrechters (= totaal aantal 
onderzoeksrechters (116) min 1, aangezien in Eupen (1 OR) niet met REA-TPI wordt gewerkt). 
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Evolutie van het gemiddeld aantal aanhoudingsbevelen per 

registrerende OR op jaarbasis 
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Bron: JIOR (aangevuld met individuele registraties door OR), REA-TPI en jaarstatistieken VBSW 

 
 
Kijken we op basis van de cijfergegevens uit JIOR en REA-TPI vervolgens wat meer in detail 
naar het aantal aanhoudingsbevelen dat in 2011 en 2012 per gerechtelijk arrondissement werd 
geregistreerd, dan blijkt zowel op basis van de cijfergegevens uit JIOR als op basis van de 
cijfers uit REA-TPI dat het aantal aanhoudingsbevelen daalt in 14 gerechtelijke 
arrondissementen. In de gerechtelijke arrondissementen Leuven, Luik, Bergen en Veurne 
betreft het hier bovendien een daling van meer dan 20%.  
 
 
2) Bevel tot verlenging arrestatietermijn met 24 uur 
 
De Salduz-wet geeft aan de onderzoeksrechter de bevoegdheid om de arrestatietermijn met 
(maximum) 24 uur te verlengen wanneer bijzondere omstandigheden en dwingende redenen 
dit vereisen. Omdat het bevel tot verlenging van de arrestatietermijn een nieuw te registreren 
variabele is, is voorzichtigheid geboden bij de interpretatie ervan. We moeten ons de vraag 
stellen of de registratie de werkelijke toepassing van de modaliteit weerspiegelt of eerder iets 
vertelt over de registratie.  
 
Uit de grafiek is af te lezen dat in 2012 in totaal 110 keer een bevel tot verlenging van de 
arrestatietermijn werd uitgevaardigd en dit in 20 verschillende arrondissementen. Het grootste 
aantal bevelen tot verlenging werd geregistreerd in de gerechtelijke arrondissementen Nijvel, 
Hasselt, Turnhout en Brugge. 
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Bron: JIOR aangevuld met individuele registraties onderzoeksrechters 
 
 
3) Vrijheid onder voorwaarden (VOV)  
 
Om een zicht te krijgen op het aantal vrijheden onder voorwaarden dat door de 
onderzoeksrechters wordt toegekend, moet in JIOR gekeken worden naar drie verschillende 
codes. Aanvankelijk werden echter slechts extracties opgevraagd voor twee codes. Naar 
aanleiding van het opvragen van de individuele registraties bij de verschillende 
onderzoeksrechters werden we gewezen op het bestaan van een derde code voor de VOV. 
Deze code blijkt bovendien het meest frequent te worden gebruikt door de 
onderzoeksrechters. De cijfers over de VOV in de vorige tussentijdse evaluatierapporten – 
die dus werden gebaseerd op twee minder belangrijke codes voor de VOV – zijn bijgevolg 
een grote onderschatting van de werkelijkheid en dus foutief. Door extracties op te vragen 
voor de drie verschillende codes, kregen we een betrouwbaarder beeld van de VOV. 
Vooraleer aan te vangen met de bespreking, dienen we nog op te merken dat de cijfers 
betrekking hebben op alle VOV en dus niet enkel op de VOV binnen de termijn van 24 uur 
(eventueel verlengd). 
  
Op basis van de registratie in JIOR, aangevuld met de individuele registraties van enkele 
onderzoeksrechters, blijkt dat in 2012 in totaal 3.200 verdachten in vrijheid werden gesteld 
door 109 onderzoeksrechters. Dit komt op jaarbasis neer op een gemiddelde van 29 VOV per 
registrerende onderzoeksrechter. Vlaanderen (31 VOV per registrerende OR) kende het 
grootste aandeel geregistreerde VOV, namelijk 45,2%. 30,8% van alle geregistreerde VOV 
werd in Wallonië (22 VOV per OR) toegekend en 24,0% in Brussel (38 VOV per OR).  
 
Wanneer gekeken wordt naar de verdeling van de VOV over de verschillende gerechtelijke 
arrondissementen (geordend per ressort), dan zien we dat Brussel het grootste aantal VOV 
kent (769 VOV of 24,2%; 20 registrerende OR), gevolgd door Luik (404 aanhoudingsbevelen 
of 12,7%; 9 OR) en Antwerpen (300 VOV of 9,4%; 10 OR). In Neufchâteau (1 OR) en Aarlen 
(2 OR) werden het minste aantal VOV geregistreerd, met name 3 en 7. 
 
 

Totaal aantal bevelen tot verlenging in 2012 

Gerechtelijk arrondissement Frequentie 

Brussel 4 
Nijvel 21 
Leuven 2 

Antwerpen 3 
Turnhout 11 
Mechelen 9 
Hasselt 13 
Tongeren 2 

Luik 6 
Namen 6 
Aarlen 5 
Verviers 2 
Neufchâteau 1 

Charleroi 6 
Doornik 1 
Bergen 3 

Brugge 9 
Kortrijk 1 
Veurne 4 
Dendermonde 1 
Totaal 110 
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Totaal aantal VOV door OR weergegeven per gerechtelijk 

arrondissement in 2012 (N: 3.200, 109  OR, 2012)

Nijvel; 103; 3,2%

Leuven; 63; 2,0%

Antwerpen; 300; 

9,4%

Brussel; 769; 

24,0%

Verviers; 35; 1,1%

Neufchâteau; 3; 

0,1%

Eupen; 31; 1,0%

Aarlen; 7; 0,2%

Dinant; 5; 0,2%

Namen; 53; 1,7%

Charleroi; 175; 
5,5%

Bergen; 74; 2,3%

Doornik; 61; 1,9%

Brugge; 264; 
8,2%

Kortrijk; 15; 0,5%

Veurne; 24; 0,7%

Ieper; 20; 0,6%

Gent; 117; 3,7%

Dendermonde; 
199; 6,2%

Marche-en-
Famenne; 16; 

0,5%

Hoei; 21; 0,7%

Mechelen; 124; 
3,9%

Hasselt; 85; 2,7%

Turnhout; 154; 
4,8%

Tongeren; 65; 
2,0%Luik; 404; 12,6%

Oudenaarde; 16; 
0,5%

 
Bron: JIOR aangevuld met individuele registraties onderzoeksrechters 

 
 
Onderstaande grafiek geeft voor de jaren 2009 tot en met 2012 de evolutie weer van het 
totaal aantal VOV dat doorheen de maanden januari tot en met december in JIOR 
geregistreerd werd. Hieruit blijkt dat de curves voor alle jaren over de verschillende maanden 
heen een nagenoeg parallel verloop kennen. Daarnaast kunnen we vaststellen dat de curve 
voor het jaar 2012 in de eerste helft van het jaar het laagst ligt en vanaf augustus iets hoger 
ligt dan de voorgaande jaren. 
 
 

Evolutie van het aantal VOV (januari - december 2009 - 2012)
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Bron: JIOR 
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Het is verder interessant om voor de jaren 2009 tot en met 2012 stil te staan bij de evolutie 
van het gemiddeld aantal VOV per registrerende onderzoeksrechter op jaarbasis. Hiertoe 
wordt gekeken naar de cijfergegevens uit JIOR, die voor het jaar 2012 werden aangevuld met 
de individuele registraties van enkele onderzoeksrechters, en naar de jaarstatistieken van het 
VBSW. Op basis van de cijfergegevens uit JIOR blijkt dat het gemiddeld aantal VOV per 
registrerende onderzoeksrechter in 2012 lager ligt dan in de voorgaande jaren. In 2012 waren 
er gemiddeld 29 VOV per registrerende onderzoeksrechter, tegenover 33 in 2009, 31 in 2010 
en 35 in 2011. De cijfergegevens uit de jaarstatistieken van het VBSW tonen voor de jaren 
2009-2011 weinig variatie in het gemiddeld aantal VOV per onderzoeksrechter. 
 
 

Evolutie van het gemiddeld aantal VOV per registrerende 

onderzoeksrechter op jaarbasis
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Bron: JIOR (aangevuld met individuele registraties door OR) en jaarstatistieken VBSW 

 
 
Wanneer tot slot, op basis van de cijfergegevens uit JIOR, het geregistreerd aantal VOV in 
2011 en 2012 wordt vergeleken, dan blijkt dat in 9 gerechtelijke arrondissementen32 het 
aantal VOV is gestegen. Zo is het aantal VOV met meer dan 60% gestegen in de 
gerechtelijke arrondissementen Brugge en Dinant en is de VOV met respectievelijk ongeveer 
40 en 50% toegenomen in de gerechtelijke arrondissementen Nijvel en Doornik. In 13 
gerechtelijke arrondissementen is het aantal VOV echter afgenomen.33 Er is sprake van een 
daling met 20 à 30% in de gerechtelijke arrondissementen Aarlen, Oudenaarde en Turnhout. 
In de gerechtelijke arrondissementen Leuven en Hasselt is voor 2012 bovendien een daling 
waarneembaar van meer dan 50% ten opzichte van 2011 en in het gerechtelijk 
arrondissement Mechelen is sprake van een daling van de VOV met 44%. Deze 
schommelingen in de cijfers over de VOV in de afzonderlijke gerechtelijke arrondissementen 
worden evenwel afgevlakt in de nationale cijfers, doordat de ‘stijgers’ en de ‘dalers’ elkaar 
gedeeltelijk opheffen.  
 

                                                 
32
 Deze gerechtelijke arrondissementen kenden in 2011 en 2012 een zelfde aantal registrerende 

onderzoeksrechters. 
33
 Deze gerechtelijke arrondissementen kenden in 2011 en 2012 een zelfde aantal registrerende 

onderzoeksrechters. In de 6 gerechtelijke arrondissementen die hier niet worden vermeld, registreren de 
onderzoeksrechter niet of enkel in 2012 in JIOR. 
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2.5. Parameters voor de raming van de budgettaire 
implicaties van de Salduz-wet 

 
In wat volgt, worden de relevante parameters weergegeven die kunnen worden gebruikt voor 
de raming van de budgettaire implicaties van de toepassing van de door de Salduz-wet 
voorziene rechten. Deze parameters werden berekend op basis van de extracties uit 
ISLP/FEEDIS van de politie, de webapplicatie van de permanentiedienst van de balie, REA-
TPI van het openbaar ministerie en JIOR van de onderzoeksrechters. De cijfergegevens uit 
JIOR werden nog verder aangevuld met enkele individuele registraties door de 
onderzoeksrechters.  
 
 
1) Aantal verhoren 
 
Door politie 
 

Eerste verhoren door politie 
(2012) 

ISLP/FEEDIS Webapplicatie 

Verhoor cat. I 1.185.749  

Federale Politie 32.608  
Lokale Politie 1.153.141  

Verhoor cat. II 377.997  

Federale Politie 1.998  
Lokale Politie 375.999  

Verhoor cat. III 211.799  

Federale Politie 7.382  
Lokale Politie 204.417  

Verhoor cat. IV 48.285 46.665 

Federale Politie 5.183  
Lokale Politie 43.102  

 
 
Door onderzoeksrechter 
 

Aantal verhoren door 
onderzoeksrechter  

 112 registrerende 
onderzoeksrechters 

in 2012 

Gemiddeld aantal 
verhoren per 

onderzoeksrechter  

Totaal op jaarbasis 
voor alle 

onderzoeksrechters
34
 

JIOR (aangevuld met 
individuele registraties 
onderzoeksrechters) 

14.415 129 14.964 

 
Opmerking 1: Het betreft hier alle verhoren afgenomen door de onderzoeksrechter. Dit 
betekent dus dat, naast de verhoren in het kader van art. 16 WVH, ook onder meer de 
verhoren van getuigen, de verhoren naar aanleiding van een uitlevering en de andere 
verhoren in de loop van een gerechtelijk onderzoek werden meegeteld.35 
 
Opmerking 2: Aangezien slechts voor 112 van de 116 onderzoeksrechters het aantal 
geregistreerde verhoren gekend is, werd het aantal verhoren op jaarbasis voor alle 
onderzoeksrechters berekend op basis van het gemiddeld aantal verhoren per registrerende 
onderzoeksrechter. 
 
 
 

                                                 
34 116 onderzoeksrechters 
35 De samenvattende verhoren werden niet meegeteld. 
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2) Aantal aanhoudingsbevelen36 
 

Aantal 
aanhoudingsbevelen 

109 registrerende 
onderzoeksrechters 

in 2012 

Gemiddeld aantal 
aanhoudings-
bevelen per 

onderzoeksrechter  

Totaal op jaarbasis 
voor alle 

onderzoeksrechters
37
 

JIOR (aangevuld met 
individuele registraties 
onderzoeksrechters) 

10.004 92 10.672 

REA-TPI  
 

9.798 

 
Opmerking: Aangezien slechts voor 109 van de 116 onderzoeksrechters het aantal 
geregistreerde aanhoudingsbevelen gekend is, werd het aantal aanhoudingsbevelen op 
jaarbasis voor alle onderzoeksrechters berekend op basis van het gemiddeld aantal 
aanhoudingsbevelen per registrerende onderzoeksrechter. Het aantal aanhoudingsbevelen 
dat in 2012 werd uitgevaardigd, werd ook in REA-TPI geregistreerd.  
 
 

3) Beroep op bijstand 
 
Beroep op voorafgaand vertrouwelijk overleg met advocaat door meerderjarige 
verdachten 
 
Verhoren cat. III door politie 
 

ISLP/FEEDIS Beroep op voorafgaand 
vertrouwelijk overleg met 

advocaat door 
meerderjarige verdachten 

Geen 
afstand 

Afstand Onbekend 

Categorie III 76,1% 23,8% 0,1% 

Lokale politie 77,7% 22,2% 0.1% 

Federale politie 36,3% 63,7%  
 
Opmerking: Op basis van de registratie in ISLP/FEEDIS kan aan de hand van de registratie 
van de afstandsverklaring bepaald worden hoeveel meerderjarige verdachten van categorie 
III afstand hebben gedaan van het recht op een voorafgaand vertrouwelijk overleg. Hoeveel 
verdachten van categorie III effectief een advocaat hebben geconsulteerd met het oog op een 
voorafgaand vertrouwelijk overleg, weten we echter niet. We kunnen enkel een indicatie 
geven van het aantal verdachten van categorie III dat mogelijks een advocaat heeft 
gecontacteerd (= geen afstand gedaan).  
 
 
Verhoren cat. IV door politie 
 

ISLP/FEEDIS Beroep op voorafgaand 
vertrouwelijk overleg met 

advocaat door 
meerderjarige verdachten  

Bijstand Afstand Onbekend 

Categorie IV 69,1% 13,7% 17,2% 

Lokale politie 76,1% 14,7% 9,2% 

Federale politie 9,3% 5,1% 85,6% 
 

                                                 
36 Het betreft hier een parameter die ook wordt geregistreerd in de “Jaarstatistieken Hoven en rechtbanken: 
Onderzoeksrechters” van het Vast Bureau voor Statistiek en Werklastmeting (VBSW). Deze jaarstatistieken zijn 
beschikbaar tot en met 2011. 
37 116 onderzoeksrechters. 
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Opmerking: De percentages in bovenstaande tabel werden berekend op basis van de 
cijfergegevens voor de maanden augustus tot en met december 2012. In de maanden januari 
tot en met juli werd in ISLP/FEEDIS nog geen opsplitsing gemaakt naar beroep op 
voorafgaand vertrouwelijk overleg en beroep op bijstand tijdens het verhoor.  
 
 
Beroep op bijstand van een advocaat tijdens het verhoor door meerderjarige 
verdachten van categorie IV 
 

ISLP/FEEDIS Beroep op bijstand van een advocaat 
tijdens het verhoor door 
meerderjarige verdachten Bijstand Afstand 

Categorie IV 69,1% 30,9% 

Lokale politie 70,3% 29,7% 

Federale politie 58,6% 41,4% 
 
Opmerking: De percentages in bovenstaande tabel werden berekend op basis van de 
cijfergegevens voor de maanden augustus tot en met december 2012. In de maanden januari 
tot en met juli werd in ISLP/FEEDIS nog geen opsplitsing gemaakt naar beroep op 
voorafgaand vertrouwelijk overleg en beroep op bijstand tijdens het verhoor.  
 
 
Beroep op bijstand bij verhoren afgenomen door onderzoeksrechter 
 

Beroep op bijstand 2012 
jan-maart ; 
juli-dec 2012 

Effectieve bijstand 71,0% 76,6% 

Effectieve bijstand bij eerste verhoor OR 74,4% 82,5% 
Effectieve bijstand bij verhoor OR binnen termijn 24u  

(eventueel verlengd) na eerste verhoor politie 
71,5% 76,5% 

 
Opmerking 1: Onder effectieve bijstand wordt hier de bijstand van een advocaat tijdens het 
verhoor bedoeld. Enkel wanneer het eerste verhoor bij de onderzoeksrechter plaatsvindt, kan 
hieronder ook het vertrouwelijk overleg met een advocaat vallen. De registratie in JIOR laat 
echter niet toe om hierin een opsplitsing te maken. In deze tabel wordt overigens niet in 
termen van afstand gesproken aangezien enkel de bijstand wordt geregistreerd in JIOR. 
Wanneer geen bijstand plaatsvond, is dus niet geweten of dit gebeurde op verzoek van de 
verdachte of omdat er geen advocaat werd gevonden.  
 
Opmerking 2: De eerste kolom geeft de effectieve bijstand weer, berekend op basis van de 
cijfergegevens voor alle maanden van 2012. De tweede kolom geeft de effectieve bijstand op 
basis van de cijfergegevens voor de maanden januari tot en met maart en juli tot en met 
december 2012 weer. Hier wordt bijgevolg geen rekening gehouden met de effectieve 
bijstand tijdens de maanden van de staking door de Franstalige de Duitstalige advocaten. 
 
Opmerking 3: Voor het berekenen van de percentages van de effectieve bijstand werd 
gebruik gemaakt van de cijfergegevens die werden verkregen op basis van de nieuwe 
Salduz-codes voor verhoor. De percentages werden bijgevolg berekend op basis van 
ongeveer 68% van het totaal aantal geregistreerde verhoren.  
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4) Moment waarop verhoor van politie plaatsvindt: dag/nacht – week/weekend 
 

ISLP-FEEDIS Webapplicatie 

Moment 
verhoor

38
 

 overdag 
in week 

overdag 
in 

weekend 

‘s 
nachts 
in week 

's 
nachts 
in 

weekend 

overdag 
in week 

overdag 
in 

weekend 

‘s 
nachts 
in 

week 

's 
nachts 
in 

weekend 

Categorie II 66,2% 13,1% 13,2% 7,5%     

Categorie III 77,9% 10,1% 8,8% 3,1%     

Categorie IV 45,9% 12,5% 29,3% 12,2% 46,3% 15,1% 29,1% 9,5% 

 
 
5) Gemiddelde duur van een verhoor afgenomen door politie  
 

Gemiddelde duur van verhoor (in minuten) ISLP-FEEDIS 

Categorie II 18 
Lokale politie 18 

Federale politie 36 
Categorie III 31 

Lokale politie 29 
Federale politie 84 

Categorie IV 59 
Lokale politie 52 

Federale politie 108 
 
 

6) Gemiddelde duur van de prestaties geleverd door advocaten bij de 
toepassing van de Salduz-rechten 
 

Gemiddelde duur van prestaties advocaten  
(in minuten) 

Webapplicatie 

Reistijd  30 
Wachttijd advocaat39 43 
Telefonisch afstandscontact 10 
Vertrouwelijk consult ter plaatse 20 
Telefonisch vertrouwelijk consult 10 
Plaatsvervangende telefonische consultatie 11 
Bijkomend vertrouwelijk consult 14 
Bijstand bij verhoor 68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
38 Zowel in ISLP-FEEDIS als de webapplicatie worden de uren tussen 7u00 en 19u00 als dag beschouwd.  
39 Het betreft hier de totale effectieve wachttijd, dus zowel voor het vertrouwelijk overleg als voor de bijstand tijdens 
het verhoor. 
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7) Gebruik van tolk tijdens eerste of navolgend verhoor van categorie IV 
 

Gebruik tolk voor eerste of navolgend verhoor categorie IV april - aug 2012 

Tolk opgevraagd 20,2% 
 
Opmerking: In de webapplicatie van de permanentiedienst van de balie wordt sinds 1 april 
geregistreerd of een tolk moet worden opgeroepen voor de eerste en de navolgende 
verhoren van categorie IV. Het percentage over het gebruik van de tolken is bijgevolg enkel 
gebaseerd op de extractie voor de maanden april tot en met december 2012. 
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2.6. Besluit 
 
 
In het kader van het kwantitatief luik van de Salduz-evaluatie werden voor het volledige jaar 
2012 cijfers geanalyseerd uit de databanken van de verschillende betrokken partners: 
ISLP/FEEDIS van de politie, de webapplicatie van de permanentiedienst van de balie, REA-
TPI van het openbaar ministerie en JIOR van de onderzoeksrechters. Voor het openbaar 
ministerie waren pas cijfers beschikbaar vanaf juni, na de publicatie op 16 mei 2012 van 
addendum 4 bij COL 8/2011 betreffende de evaluatie van de COL. De cijfers uit JIOR werden 
nog aangevuld met individuele registraties van de onderzoeksrechters en met de 
jaarstatistieken van het Vast Bureau voor Statistiek en Werklastmeting (VBSW). 
 
We beklemtonen hier nogmaals dat voorzichtig moet worden omgesprongen met de 
interpretatie van de verschillende cijfergegevens. Voor de partners die de databanken voeden 
is het registreren van gegevens immers geen doel op zich, waardoor rekening moet worden 
gehouden met een achterstand in de registratie en met foutieve en ontbrekende gegevens. 
Bovendien is de registratiecultuur niet bij elke partner even sterk ingeburgerd en komen de 
databanken niet steeds tegemoet aan de behoeften van de gebruikers. Daarom moet telkens 
de vraag gesteld worden of de cijfers een weerspiegeling zijn van de werkelijkheid of eerder 
iets vertellen over de registratie. 
 
De analyse van de cijfergegevens uit de verschillende bronnen was in de eerste plaats 
gericht op het bieden van een cijfermatig beeld van de toepassing in de praktijk van de door 
de Salduz-wet voorziene rechten in 2012. Daarnaast werd op basis van het cijfermateriaal 
een inschatting gemaakt van de eventuele impact van de Salduz-wet op de voorlopige 
hechtenis. Tot slot werd een overzicht gegeven van de parameters voor de berekening van 
de budgettaire implicaties van de Salduz-wet. In dit besluit staan we voor elk van deze 
elementen stil bij de belangrijkste bevindingen. 
 
 
 
I. TOEPASSING VAN DE DOOR DE SALDUZ-WET VOORZIENE RECHTEN 
 
1) Politie 
 
Om een beeld te krijgen van de toepassing van de Salduz-wet in de dagelijkse praktijk van de 
politie analyseerden we enerzijds het cijfermateriaal uit ISLP/FEEDIS, dat betrekking heeft op 
alle politieverhoren. Anderzijds keken we specifiek voor de verhoren van gearresteerde 
verdachten (categorie IV) ook naar de webapplicatie van de permanentiedienst van de balie. 
 
Aantal verhoren 
 
In 2012 werden in totaal 1.943.602 verhoren afgenomen door de politie. 61% hiervan had 
betrekking op verhoren van slachtoffers en getuigen (categorie I). Ongeveer een derde van 
alle politieverhoren betrof een eerste verhoor van verdachten. Hiervan was de meerderheid 
niet van zijn vrijheid beroofd: 19,4% van alle verhoren had betrekking op een verhoor van 
categorie II40 en 10,9% betrof een verhoor van categorie III41. Slechts 2,5% van alle 
politieverhoren in 2012 had betrekking op een eerste verhoor van gearresteerde verdachten 
(categorie IV). De navolgende verhoren van verdachten van categorie II, III of IV (categorie 
Ibis) bleken 3% uit te maken van het totaal aantal verhoren, waarbij moet worden opgemerkt 
dat dit een onderschatting is van de werkelijkheid. Tot slot werd voor 3,2% van alle 
politieverhoren niet geregistreerd tot welke categorie het verhoor behoorde.  
 

                                                 
40 Dit is een eerste verhoor van een verdachte die niet van zijn vrijheid is beroofd en die wordt verdacht van 
verkeerszaken of van een feit waarop een bestraffing staat van minder dan een jaar. 
41 Dit is een eerste verhoor van een niet-gearresteerde verdachte over feiten die strafbaar zijn met een jaar of meer 
(met uitzondering van verkeerszaken). 
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97,1% van alle politieverhoren werd afgenomen door de lokale politie en 2,9% door de 
federale politie. Voor de verhoren van categorie IV lag het aandeel van de federale politie 
heel wat hoger: 10,7% van alle verhoren van categorie IV vond plaats bij de federale politie. 
Verder zagen we specifiek voor de verhoren van categorie IV nog dat 39,3% in Wallonië werd 
afgenomen, 36,6% in Vlaanderen en 23,5% in Brussel42. 
 
Verhouding meerder- en minderjarigen bij verhoren van verdachten 
 
Voor de verhoren van categorie II bedroeg het aandeel minderjarigen in 2012 3,7%. Dit 
aandeel lag heel wat hoger voor de verhoren van categorie III (9,5%) en categorie IV 
(ongeveer 13,5%).  
 
Moment van verhoor van verdachten 
 
Wordt gekeken naar het moment van het verhoor, dan bleek dat in 2012 ongeveer 4 op 10 
verhoren van gearresteerde verdachten (categorie IV) ’s nachts doorgingen. Voor categorie 
III lag dit aandeel nachtelijke verhoren heel wat lager, namelijk slechts 11,9%. Dit is niet zo 
verwonderlijk, aangezien de meerderheid van de verhoren van categorie III plaatsvindt op 
uitnodiging, waardoor deze over het algemeen beter te plannen zijn en dus eerder overdag 
en in de week kunnen doorgaan. Voor categorie II bedroeg het aandeel nachtelijke verhoren 
in 2012 ongeveer 20%, waarbij dit toch wel vrij hoge aandeel wellicht is toe te schrijven aan 
verhoren met betrekking tot lichtere slagen en verwondingen, die vaak ’s nachts plaatsvinden. 
Verder bleek dat ongeveer een vierde van de nachtelijke verhoren van categorie III en IV, en 
ruim een derde van de nachtelijke verhoren van categorie II, in het weekend doorgaat. Wordt 
tot slot nog even stilgestaan bij het aandeel verhoren dat overdag in het weekend plaatsvindt, 
dan zien we dat dit schommelt van 10,1% voor de verhoren van categorie III, over 13,1% 
voor de verhoren van categorie II, tot 12,5 à 15,5% voor de verhoren van categorie IV 
(respectievelijk volgens de registratie in ISLP/FEEDIS en de webapplicatie). 
 
Gebruik van het zwijgrecht bij verhoren van verdachten 
 
Enkel door de lokale politie wordt bijgehouden of een verdachte zich al dan niet op zijn 
zwijgrecht beroept. Uit deze registratie blijkt dat het gebruik van het zwijgrecht bij de verhoren 
door de lokale politie zeer beperkt is: minder dan 1% van de verdachten van categorie II, III of 
IV maakte hier in 2012 gebruik van. Op basis van de manuele registratie door de FGP 
Antwerpen, die in het kader van de Salduz-evaluatie als pilootsite fungeerde, kan echter 
voorzichtig gesteld worden dat het zwijgrecht vaker wordt gebruikt bij de verhoren door de 
federale politie dan bij de verhoren door de lokale politie. De manuele registratie door de FGP 
Antwerpen wees immers uit dat maar liefst 17% van de verdachten van categorie IV zich 
tijdens de maanden januari tot en met mei 2012 op zijn zwijgrecht beriep. 
 
Duur van het verhoor van verdachten 
 
Een verhoor van categorie II duurde in 2012 gemiddeld 18 minuten en een verhoor van 
categorie III nam gemiddeld 31 minuten in beslag. De gemiddelde duur van een verhoor van 
categorie IV bedroeg 59 minuten. Verder bleek dat de verhoren van de federale politie 
ongeveer dubbel zoveel tijd in beslag namen dan de verhoren afgenomen door de lokale 
politie. 
 
Wordt voor de verhoren van gearresteerde verdachten gekeken naar de duur van de door de 
advocaten geleverde prestaties in 2012, dan blijkt dat de gemiddelde reistijd en de 
gemiddelde globale wachttijd van de advocaten respectievelijk 30 en 43 minuten bedroegen. 
Het vertrouwelijk overleg ter plaatse nam gemiddeld 20 minuten in beslag en bleef dus 
ruimschoots binnen de wettelijk voorziene duurtijd van 30 minuten. De wettelijke duurtijd werd 
eveneens gerespecteerd voor het bijkomend vertrouwelijk overleg, dat gemiddeld 14 minuten 
duurde. Tot slot bleek het telefonisch vertrouwelijk consult gemiddeld 10 minuten te duren en 
nam de bijstand tijdens het eerste verhoor gemiddeld 68 minuten in beslag. 
 

                                                 
42 Onder Brussel wordt hier Brussel-19 en Halle-Vilvoorde verstaan. 
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Beroep op bijstand advocaat bij verhoor van categorie III en IV  
 
Ongeveer een vierde van de meerderjarige verdachten van categorie III deed in 2012 
schriftelijk afstand van het recht op een voorafgaand vertrouwelijk overleg. De overige drie 
vierde had voor de aanvang van het verhoor dus mogelijks een vertrouwelijk overleg met een 
advocaat, al kan hier niet met zekerheid een uitspraak over worden gedaan. Het enige dat 
geweten is, is dat deze personen geen afstand hebben gedaan, maar er kan niet gezegd 
worden of ze ook effectief een advocaat hebben geraadpleegd. Wanneer een onderscheid 
wordt gemaakt tussen de lokale en de federale politie, dan blijkt dat bij de federale politie 
maar liefst 64% van de verdachten van categorie III schriftelijk afstand deed van het recht op 
een voorafgaand vertrouwelijk overleg, tegenover 22% bij de lokale politie. Verdachten van 
categorie III doen dus beduidend vaker afstand van het recht op een vertrouwelijk overleg 
indien ze door de federale politie worden verhoord. 
 
Voor de verhoren van categorie IV deed, algemeen beschouwd, ongeveer een derde van de 
gearresteerde meerderjarige verdachten tijdens de maanden januari-juli 2012 schriftelijk 
afstand van het recht op bijstand, terwijl twee derde gebruik wenste te maken van dit recht. 
Vanaf augustus was het in de registratie ook mogelijk om een onderscheid te maken tussen 
het voorafgaand vertrouwelijk overleg en de bijstand tijdens het verhoor. Hierdoor is geweten 
dat (minstens) 69,1% van de meerderjarige verdachten van categorie IV in de periode 
augustus-december 2012 een vertrouwelijk overleg wenste met een advocaat, terwijl 13,7% 
schriftelijk afstand deed van dit recht.43 69,1% van de gearresteerde meerderjarige 
verdachten wenste de bijstand van een advocaat tijdens het verhoor en ongeveer 30,9% van 
de verdachten zag schriftelijk af van dit recht. Indien ook hier een opsplitsing wordt gemaakt 
naar de lokale en de federale politie, dan blijkt dat bij de lokale politie eveneens 15% 
meerderjarige verdachten schriftelijk afstand deden van hun recht op bijstand tijdens het 
verhoor, tegenover 41,4% bij de federale politie.  
 
Verder is geweten dat in 2012 ongeveer de helft van de meerderjarige gearresteerde 
verdachten overwoog om afstand te doen, terwijl slechts 45% hiervan deze afstand effectief 
bevestigde. Het telefonisch afstandscontact met de permanentiedienst van de balie lijkt dus 
een belangrijke rol te spelen in de beslissing van de verdachte om al dan niet daadwerkelijk 
afstand te doen van het recht op bijstand van een advocaat. 
 
Tot slot is het belangrijk te vermelden dat de verdachten die geen afstand deden en dus 
bijstand van een advocaat wensten, niet noodzakelijk effectief deze bijstand genoten. 
 
Effectiviteit permanentiedienst balie 
 
In Nederlandstalig België werd voor 86,7% van de eerste verhoren van gearresteerde 
verdachten een advocaat gevonden via de permanentiedienst van de balie (hetzij voor het 
leveren van bijstand, hetzij voor het plaatsvinden van een afstandscontact). Wordt ook 
rekening gehouden met de succesvolle oproepen op het Salduz BJB noodnummer van de 
permanentiedienst, dan steeg deze effectiviteit tot 90,9%. In Franstalig België was er minder 
reden tot juichen: slechts in 37,5% van de eerste verhoren van gearresteerde verdachten kon 
via de permanentiedienst een advocaat worden gevonden. Rekening houdend met de 
succesvolle noodoproepen, steeg deze effectiviteit nog tot 41,3%. Voor de overige 58,7% kon 
dus noch via de permanentiedienst, noch via het noodnummer een advocaat worden 
gevonden. Op basis van deze informatie kunnen we stellen dat de permanentiedienst van de 
balie goed functioneert in Nederlandstalig België, maar niet in Franstalig België. Dit roept 
vragen op, aangezien het systeem in Nederlands- en Franstalig België in principe op dezelfde 
wijze werkt. 
 
Voorkeursmaterie advocaat 
 
Voor 88,6% van de eerste verhoren van gearresteerde verdachten waarvoor in 2012 de 
webapplicatie werd gebruikt, werd ‘algemeen strafrecht’ ingevuld als de voorkeursmaterie van 

                                                 
43 Voor 17,2% is niet geweten of men al dan niet afstand deed van het recht op een vertrouwelijk overleg. 
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de advocaat. Daarnaast bleken ook ‘drugs’ (7,2%) en jeugdrecht (2,5%) voorkeursmateries 
die relatief frequent werden ingevuld. 
 
Reactietijd callcenter 
 
Met uitzondering van de maanden april, mei en juni reageerde het callcenter in de overgrote 
meerderheid van de gevallen binnen de 10 minuten op de aanmaak van een nieuw dossier in 
de webapplicatie. Tijdens de maanden april, mei en juni overheerste daarentegen het aantal 
dossiers waar het callcenter na de aanmaak van een nieuw dossier in de webapplicatie niet 
werd geactiveerd. Dit was het gevolg van de staking door de Frans- en Duitstalige advocaten 
van 30 maart tot en met 3 juli. 
 
Advocaat eigen keuze 
 
In 10,6% van de eerste en navolgende verhoren van gearresteerde verdachten waarvoor in 
2012 de webapplicatie werd gebruikt, vroeg de verdachte de bijstand van een specifieke 
advocaat. Slechts in de minderheid van de gevallen (16,8%) ging deze advocaat van eigen 
keuze in op de vraag van de verdachte. Veel vaker kwam het voor dat de gekozen advocaat 
niet deelnam aan de Salduz-permanentie (41,8%), de opdracht niet aanvaardde (23,9%) of 
niet kon worden bereikt (17,6%). Concreet betekent dit dus dat slechts uitzonderlijk bijstand 
wordt geboden door een advocaat van eigen keuze. 
 
Contactname Salduz BJB noodnummer voor niet vinden advocaat via webapplicatie 
 
In Vlaanderen was er in juni 2012 een piek in de noodoproepen (17,3% ten opzichte van het 
totaal aantal eerste verhoren van gearresteerde). Ook in juli en augustus waren er absoluut 
en relatief veel noodoproepen in Vlaanderen. Voor de overige maanden varieerde het 
percentage ten opzichte van het totaal aantal eerste verhoren van gearresteerde verdachten 
van 8% tot 12,9%, met uitzondering van de maanden januari en februari. Tijdens deze 
maanden waren er zeer weinig noodoproepen, wat wellicht te wijten was aan een “beginners-
enthousiasme” bij de advocaten. 
 
In Wallonië en Brussel nam het aantal noodoproepen in april, mei en juni sterk af. In Wallonië 
waren er tijdens deze maanden zelfs helemaal geen noodoproepen meer. Dit was het gevolg 
van de staking van de Frans- en Duitstalige advocaten, die inhield dat de Salduz-permanentie 
in Wallonië en Franstalig Brussel was opgeschort. De noodoproepen die in deze periode voor 
Brussel werden opgetekend, waren bijgevolg integraal toe te schrijven aan Nederlandstalig 
Brussel. Na de staking nam het aantal noodoproepen in Wallonië en Brussel weer sterk toe. 
Het percentage ten opzichte van het totaal aantal verhoren van gearresteerde verdachten 
fluctueerde in Wallonië tussen 35,3% en 46,9% en in Brussel tussen 61,2% en 78,5%. Deze 
zeer hoge percentages wijzen erop dat er in Wallonië en (vooral) Brussel nog steeds grote 
problemen zijn om een advocaat te vinden. 
 
Overigens leidden niet alle oproepen op het Salduz BJB noodnummer tot het alsnog vinden 
van een advocaat. In Nederlandstalig België werd voor 32% van alle noodoproepen een 
advocaat gevonden en in Franstalig België lag dit percentage nog lager: slechts 6% van alle 
noodoproepen leidde tot het vinden van een advocaat. In dit cijfer is echter ook de periode 
van de staking inbegrepen, waardoor het percentage wellicht een onderschatting is. 
 
Beschikbare advocaten Salduz-permanentie 
 
Het aantal advocaten dat in de webapplicatie is ingeschreven voor het deelnemen aan de 
Salduz-permanentie lag in Nederlandstalig België heel wat hoger dan in Franstalig België. In 
Nederlandstalig België waren er in 2012 maandelijks gemiddeld 533 unieke advocaten 
inschreven voor de Salduz-permanentie, terwijl het maandelijkse gemiddelde voor Franstalig 
België 149 bedroeg. Tijdens de periode van de staking door de Frans- en Duitstalige 
advocaten (van 30 maart tot en met 3 juli), kende het aantal beschikbare advocaten zowel in 
Franstalig als in Nederlandstalig België een dal. Ook na de staking bleef het aantal 
beschikbare advocaten voor de Salduz-permanentie in Franstalig België beduidend laag. 
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Deze vaststelling hangt samen met de hierboven vermelde problemen in Franstalig België om 
advocaten te vinden die bijstand willen leveren in het kader van de Salduz-wet. 
 
Beroep op tolk 
 
Uit de registratie in de webapplicatie bleek dat in 2012 voor 20% (of een vijfde) van de 
verhoren van gearresteerde verdachten een tolk werd opgeroepen. Het Arabisch, het Frans 
en het Roemeens waren de talen waarvoor het vaakst beroep werd gedaan op een tolk. 
Samen waren ze verantwoordelijk/goed voor bijna 60% van de tolk aanvragen.  
 
 
2) Openbaar ministerie 
 
Om een zicht te krijgen op de toepassing van de Salduz-rechten bij het openbaar ministerie 
(OM), analyseerden we de gegevens uit REA-TPI, die beschikbaar waren vanaf juni 2012. 
Deze specifieke Salduz-registratie door het OM had betrekking op eerder uitzonderlijke 
gevallen die zich kunnen voordoen bij de politieverhoren van categorie IV en op de verhoren 
bij voorleiding voor de procureur des Konings (PK). 
 
Toepassing Salduz-rechten tijdens politieverhoren categorie IV (uitzonderingsgevallen) 
 
Het kwam slechts zeer uitzonderlijk voor dat de PK besliste om het inlichten van een 
vertrouwenspersoon uit te stellen of om het verhoor door de politie of de onderzoeksrechter 
bij te wonen. Iets frequenter gebeurde het dat het vertrouwelijk overleg niet kon doorgaan 
omdat de infrastructuur ontoereikend was, al ging het ook hier nog steeds om een zeer kleine 
minderheid van de gevallen (0,4%). In 1,3% van de politieverhoren van categorie IV was er 
op beslissing van de PK geen vertrouwelijk overleg of bijstand tijdens het verhoor en in 3,5% 
bleek het politieverhoor onmogelijk door toedoen van de advocaat. 
 
Toepassing Salduz-rechten tijdens verhoor bij voorleiding PK 
 
In twee derde (67,4%) van de verhoren door de PK vond een vertrouwelijk overleg en/of 
bijstand tijdens het verhoor plaats. In 22,2% zag de betrokken verdachte af van het 
vertrouwelijk overleg en/of de bijstand, terwijl er in 9,2% geen vertrouwelijk overleg of bijstand 
tijdens het verhoor plaatsvond op beslissing van de PK. Van alle verhoren bij voorleiding voor 
de PK werd 9,5% onmogelijk gemaakt door toedoen van de advocaat en in 1,1% kon het 
vertrouwelijk overleg niet doorgaan door een ontoereikende infrastructuur.  
 
 
3) Onderzoeksrechters 
 
Om een zicht te krijgen op de toepassing van de Salduz-wet in de dagelijkse praktijk van de 
onderzoeksrechters, werden in eerste instantie de cijfergegevens uit JIOR geanalyseerd. 
Aangezien niet alle onderzoeksrechters (consequent) in JIOR registreren en deze cijfers 
bijgevolg steeds een onderschatting zijn van de werkelijkheid, werden de cijfergegevens voor 
2012 aangevuld met individuele registraties door enkele onderzoeksrechters en 
bestudeerden we voor de jaren 2009, 2010 en 2011 ook de jaarstatistieken van de 
onderzoeksrechters, zoals opgemaakt door het VBSW. 
 
Aantal verhoren 
 
112 onderzoeksrechters hebben in 2012 samen 14.415 verhoren afgenomen. Iets meer dan 
de helft ervan vond in Vlaanderen plaats (157 verhoren per registrerende OR). 27,1% van de 
verhoren werd afgenomen in Wallonië (89 verhoren per OR) en de Brusselse 
onderzoeksrechters (136 verhoren per OR) waren verantwoordelijk voor de afname van 
20,7% van de geregistreerde verhoren. 
 
In 2012 waren er nationaal gemiddeld 129 verhoren per registrerende onderzoeksrechter. In 
vergelijking tot de voorgaande jaren blijft dit nationale gemiddelde vrijwel constant, al is er wel 
een lichte daling merkbaar.  
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Bijstand advocaat bij verhoor onderzoeksrechter 
 
De onderzoeksrechters registreren enkel de effectieve bijstand. Daarom kan niet gesproken 
worden in termen van afstand. Indien geen bijstand plaatsvond is immers niet geweten of dit 
gebeurde op verzoek van de verdachte of doordat geen advocaat kon worden gevonden. 
 
Wanneer geen rekening wordt gehouden met de maanden waarin de Franstalige en 
Duitstalige advocaten in staking waren, genoot 76,6% van de verdachten in België de 
bijstand van een advocaat tijdens het verhoor door de onderzoeksrechter. In Vlaanderen 
kreeg ongeveer 8 op 10 verdachten bijstand, tegenover 7 op 10 in Wallonië en 6 op 10 in 
Brussel. Tijdens de stakingsmaanden werd in Wallonië nog steeds ongeveer 30% en in 
Brussel ongeveer 45% van de verdachten effectief bijgestaan tijdens het verhoor door de 
onderzoeksrechter, wat doet vermoeden dat via andere kanalen dan de webapplicatie naar 
een advocaat werd gezocht. Dit is niet zo verwonderlijk, aangezien geweten is dat de 
onderzoeksrechters slechts in beperkte mate gebruik maken van de webapplicatie. 
 
Beschikking weigering recht op bijstand en uitstel recht inlichten vertrouwenspersoon 
 
Zowel de beschikking tot weigering van het recht op bijstand als de beschikking tot het 
uitstellen van het recht om een vertrouwenspersoon in te lichten, worden slechts uitzonderlijk 
gebruikt door de onderzoeksrechters. In 2012 werd het recht op bijstand 100 keer geweigerd 
in 7 gerechtelijke arrondissementen. Het recht om een vertrouwenspersoon in te lichten werd 
20 keer uitgesteld in 6 gerechtelijke arrondissementen. Aangezien dit echter nieuw te 
registreren variabelen zijn, moeten we ons afvragen of de registratie de werkelijke toepassing 
van deze modaliteiten weerspiegelt of eerder iets vertelt over de registratie. 
 
 
 
II. IMPACT VAN DE SALDUZ-WET OP DE VOORLOPIGE HECHTENIS 
 
Naast de toepassing van de Salduz-rechten, werd in deze evaluatie ook de invloed 
bestudeerd van de Salduz-wet op de voorlopige hechtenis. Hiertoe werd beroep gedaan op 
de cijfergegevens uit JIOR, die voor 2012 werden aangevuld met enkele individuele 
registraties. Daarnaast werden ook de jaarstatistieken van de onderzoeksrechters, zoals 
opgemaakt door het VBSW, en cijfers uit REA-TPI over de aanhoudingsbevelen bestudeerd.  
 
Aantal aanhoudingsbevelen 
 
In 2012 hebben 109 onderzoeksrechters in totaal 10.004 aanhoudingsbevelen uitgevaardigd. 
Dit komt neer op een gemiddelde van 92 aanhoudingsbevelen per onderzoeksrechter op 
jaarbasis. Vlaanderen (118 aanhoudingsbevelen per registrerende OR) kende het grootste 
aandeel geregistreerde aanhoudingsbevelen, namelijk 54,2%. 27,6% van alle geregistreerde 
aanhoudingsbevelen werd in Wallonië (64 aanhoudingsbevelen per OR) uitgevaardigd en 
18,2% in Brussel (91 aanhoudingsbevelen per OR).  
 
Het gemiddeld aantal aanhoudingsbevelen per onderzoeksrechter is in 2012 licht gedaald ten 
opzichte van de voorgaande jaren, terwijl het gemiddeld aantal aanhoudingsbevelen in 2009, 
2010 en 2011 nagenoeg constant was.  
 
Bevel tot verlenging arrestatietermijn met 24 uur 
 
In 2012 werd in totaal 110 keer een bevel tot verlenging van de arrestatietermijn 
uitgevaardigd in 20 gerechtelijke arrondissementen. Aangezien dit echter een nieuwe 
variabele is, moeten we ons afvragen of de registratie de werkelijke toepassing van deze 
modaliteit  weerspiegelt of eerder iets vertelt over de registratie. 
 
Vrijheid onder voorwaarden (VOV) 
 
In totaal 3.200 verdachten werden in 2012 onder voorwaarden in vrijheid gesteld door 109 
onderzoeksrechters. Dit komt neer op een gemiddelde van 29 VOV per registrerende 
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onderzoeksrechter op jaarbasis. Vlaanderen (31 VOV per registrerende OR) kende het 
grootste aandeel geregistreerde VOV, namelijk 45,2%. 30,8% van alle geregistreerde VOV 
werd in Wallonië (22 VOV per OR) toegekend en 24,0% in Brussel (38 VOV per OR). 
 
Een analyse van de maandelijkse evolutie van het aantal geregistreerde VOV in JIOR voor 
de jaren 2009-2012, toont aan dat het aantal VOV in de eerste helft van 2012 lager lag dan in 
de voorgaande jaren en dat het aantal VOV vanaf augustus iets hoger lag in 2012 dan in de 
voorgaande jaren. 
 
Het gemiddeld aantal VOV per registrerende onderzoeksrechter lag in 2012 lager dan in de 
voorgaande jaren. We evolueerden van 33 VOV per registrerende onderzoeksrechter in 2009 
naar 29 VOV per onderzoeksrechter in 2012. Dit staat haaks op de initiële verwachting dat 
het gebruik van de VOV door toedoen van de Salduz-wet zou toenemen. 
 
Op het niveau van het gerechtelijk arrondissement steeg de VOV in 2012 in 9 gerechtelijke 
arrondissementen. In 4 gerechtelijke arrondissementen was zelfs sprake van een stijging van 
minstens 40%. De VOV daalde echter ook in 13 gerechtelijke arrondissementen. Deze 
schommelingen binnen de gerechtelijke arrondissementen worden niet weerspiegeld in de 
nationale cijfers doordat de ‘stijgers’ en de ‘dalers’ elkaar gedeeltelijk opheffen.  
 
 
 
III. PARAMETERS VOOR DE RAMING VAN DE BUDGETTAIRE IMPLICATIES 
VAN DE SALDUZ-WET 
 
Het kwantitatieve luik bevatte tot slot een oplijsting van de verschillende parameters die nuttig 
kunnen zijn voor de berekening van de budgettaire implicaties van de Salduz-wet:  

- aantal (eerste) verhoren door de politie; 
- aantal verhoren door de onderzoeksrechters; 
- aantal aanhoudingsbevelen; 
- beroep op bijstand bij verhoren van categorie III en IV afgenomen door de politie; 
- effectieve bijstand bij verhoren afgenomen door de onderzoeksrechters; 
- moment waarop het politieverhoor plaatsvindt (dag/nacht, week/weekend); 
- gemiddelde duur in minuten van enerzijds een politieverhoor en anderzijds de 

prestaties geleverd door de advocaten bij de toepassing van de Salduz-rechten; 
- gebruik van tolk tijdens eerste of navolgend verhoor van categorie IV. 
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3. KWALITATIEF LUIK 
 
 
In het kader van dit laatste rapport hebben wij enerzijds het woord gegeven aan de 
verdachten teneinde een beeld te krijgen van hun mening, hun ervaring met de rechten die 
hun door de Salduz-wet worden toegekend en de wijze waarop die rechten in de praktijk 
worden toegepast. Daartoe hebben wij in de loop van oktober en november 2012 
verschillende gesprekken met verdachten gehad. 
 
Anderzijds hebben wij eveneens een laatste keer navraag gedaan bij onze zes meldpunten 
Salduz bij de politie, het openbaar ministerie, de onderzoeksrechters en de advocaten. In het 
kader van het derde tussentijds rapport betreffende de evaluatie van de Salduz-wet werden 
de verschillende betrokken actoren uitvoerig geraadpleegd (onder meer door raadpleging van 
de meldpunten, rondetafelgespekken en interviews). Voor het eindrapport hebben wij de 
raadpleging beperkt tot onze meldpunten Salduz. Door middel van een vragenlijst die in 
oktober 2012 werd verzonden, hebben wij hun een overzicht gevraagd van de mogelijke 
nieuwe problemen of nieuwe handelwijzen die sinds onze vorige raadpleging zijn ontstaan.44 
 
 

3.1. Verdachten 
 
In het onderzoeksvoorstel was voorzien in een evaluatie van de verklaring van rechten door 
middel van gesprekken met verdachten. Gelet op de zeer korte termijn van 24 uur was het 
niet mogelijk om de verdachten in het politiebureau of bij de onderzoeksrechter te 
interviewen. Om die reden hebben wij ervoor gekozen om gesprekken met opgesloten 
verdachten te voeren. Daartoe hebben wij de toestemming van het directoraat-generaal 
Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI) gevraagd en gekregen. Meer in het bijzonder wensten wij 
zowel meerderjarige als minderjarige verdachten te interviewen, zowel mannen als vrouwen, 
in voorlopige hechtenis of onder voorlopige plaatsing45 na 1 januari 2012 (inwerkingtreding 
van de Salduz-wet), afkomstig zowel van het Franstalige als van het Nederlandstalige 
gedeelte van het land. Voor de meerderjarige verdachten in voorlopige hechtenis hebben wij 
ervoor gekozen om gesprekken te houden in de gevangenissen te Bergen en Antwerpen. Die 
plaatsen stemmen overeen met de proefsites van de politie waar wij reeds gesprekken voor 
onze andere rapporten hebben gehouden. Voor de opgesloten minderjarige verdachten 
hebben wij gekozen voor de federale gesloten centra te Saint-Hubert en Everberg (centrum 
De Grubbe) waar de jongeren (uitsluitend jongens) gedurende maximaal twee maanden 
worden opgesloten, wat een eenvoudigere evaluatie van de Salduz-wet mogelijk maakt. 
 
Na hiervoor toestemming te hebben verkregen van het DG EPI, hebben wij contact 
opgenomen met de betrokken inrichtingen teneinde de gesprekken te organiseren. De 
verdachten namen op vrijwillige basis deel aan de gesprekken, die in oktober en november 
2012 plaatsvonden. Wij hebben de verschillende bovenvermelde inrichtingen immers een 
informatiebrief verzonden met uitleg over ons project en een antwoordstrook. Daarbij hebben 
wij hen ook verzocht die brief te overhandigen aan de verschillende betrokken personen 
zodat zij schriftelijke toestemming zouden kunnen geven om deel te nemen aan het gesprek. 
 
In totaal hebben wij (voor de evaluatie nuttige) gesprekken kunnen voeren met 48 verdachten 
(43 mannen en 5 vrouwen). Die gesprekken46 zijn verdeeld als volgt: 

- Bergen: 13 (9 mannen en 4 vrouwen) (op 17 uitnodigingen); 
- Antwerpen: 11 (10 mannen en 1 vrouw) (op 90 uitnodigingen); 

                                                 
44  Dit was het eerste deel van de vragenlijst. In een tweede deel hebben wij eveneens hun mening gevraagd over de 
verschillende voorstellen tot aanpassing van de diverse reglementeringen ter zake, die in het juridisch luik worden 
voorgesteld. 
45 De minderjarige verdachten zijn verdachten die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en door de 
jeugdrechter voorlopig werden geplaatst, of minderjarige uit handen gegeven verdachten (artikel 57bis 
Jeugdbeschermingswet) die een in artikel 36bis Jeugdbeschermingswet omschreven misdrijf hebben gepleegd en 
door de jeugdrechter in voorlopige hechtenis werden geplaatst. 
46 Zie in bijlage 1 de vragenlijst “Interviews verdachten”. 
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- Saint-Hubert: 14 (op 18 uitnodigingen); 
- Everberg: 10 (op 24 uitnodigingen). 

 
De gesprekken te Bergen en Saint-Hubert gebeurden uitsluitend in het Frans met verdachten 
die Frans zowel begrijpen als spreken. De gesprekken te Everberg vonden plaats in het 
Nederlands, één gesprek verliep in het Frans. De gesprekken te Antwerpen werden gevoerd 
in het Nederlands, het Frans, het Engels en een in het Spaans47 met verdachten die dus een 
van die talen begrijpen en spreken.48 Bovendien moet worden opgemerkt dat wij bepaalde 
verdachten hebben ontmoet die op het tijdstip van het gesprek in een delicate geestelijke 
toestand verkeerden (onder invloed van geneesmiddelen of psychologisch probleem) en/of 
zich moeilijk konden uitdrukken wegens een handicap (slechthorende verdachte). Het was 
dus niet altijd vanzelfsprekend om de verdachten goed te begrijpen. Niettemin hebben wij 
voldoende nuttige informatie voor onze analyse verzameld. 
 
Wij kregen de toestemming om het grootste deel van de gevoerde gesprekken op te nemen 
om op die manier ieder gesprek beter te kunnen uitschrijven. De antwoorden die uit die 
gesprekken voortvloeiden, worden vertrouwelijk en anoniem behandeld in dit rapport en 
uitsluitend in het kader van deze evaluatie gebruikt. Wij proberen een relatief algemeen beeld 
te scheppen van de ervaring van de verdachten met de toepassing van die rechten door de 
aandacht te vestigen op de gelijkenissen en de mogelijke verschillen (bijvoorbeeld tussen 
meerderjarig - minderjarig of Nederlandstalig-Franstalig). Daartoe bevat de tekst eveneens 
citaten van verdachten, wat het mogelijk maakt om de in onze analyse gebruikte antwoorden 
levendiger en persoonlijker te maken. Tot slot moet worden onderstreept dat onze analyse 
met enige voorzichtigheid moet worden gelezen aangezien de uitspraken van de verdachten 
soms weinig nauwkeurig zijn (gelet op hun geestelijke toestand, problemen om zich uit te 
drukken of omdat zij het zich niet meer herinneren) en wij niet in staat zijn om de 
waarheidsgetrouwheid van al die uitspraken te controleren (bijvoorbeeld wanneer een 
verdachte feiten van politiegeweld vermeldt, hebben wij niet kunnen controleren of die 
beweringen correct zijn en of er klacht werd neergelegd). 
 

3.1.1. Verklaring van rechten 
 

Ontvangst van de verklaring van rechten 
 
Wij hebben eerst en vooral gevraagd of de verdachte, vóór het eerste verhoor door de 
politie/onderzoeksrechter de verklaring van rechten heeft ontvangen, met  een overzicht van 
de verschillende rechten die de wet aan de verdachte toekent. Uit onze gesprekken blijkt dat 
de meerderheid van de verdachten zich herinnert die verklaring te hebben ontvangen. De 
meeste verdachten ontvingen de verklaring uit handen van de politie, vóór het verhoor, soms 
met een woordje uitleg of de raad om het document in kwestie te lezen. 
 
Een minderheid van de bevraagde verdachten zegt die verklaring van rechten niet van de 
politie/onderzoeksrechter te hebben ontvangen.  
 

« Je n’ai pas reçu la déclaration, mais la police m’a expliqué la déclaration » 
[V1SH

49
] 

 
« Dat heb ik niet ontvangen. Dat heb ik nog nooit gezien. […] Maar dit [de verklaring 
van rechten] heb ik nooit in mijn handen gehad. […] Ik heb geen enkel formulier 
gekregen. Neen, niks, niks. Ik heb helemaal geen formulier gehad, niks gewoon » 
[V9A] 

 

                                                 
47  De gesprekken in het Engels en het Spaans werden in het Nederlands omgezet. 
48 Aangezien wij geen tolk ter beschikking hadden, konden de gesprekken uitsluitend plaatsvinden in een van de 
talen die de onderzoekers machtig waren. 
49 Wij geven steeds aan uit welk gesprek de uitspraak van de verdachte afkomstig is. Bijvoorbeeld: V1SH = 
verdachte 1 van het federaal gesloten centrum te Saint-Hubert. Voor de andere inrichtingen gebruiken wij de 
volgende afkortingen: M = gevangenis te Bergen/Mons, A = gevangenis te Antwerpen en E = federaal gesloten 
centrum te Everberg. 
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Bovendien zijn er nog enkele ondervraagde verdachten, zowel meerderjarigen als 
minderjarigen, die zich niet meer herinneren of niet zeker zijn de verklaring van rechten te 
hebben ontvangen. Het is niettemin duidelijk dat zij soms op de hoogte zijn van bepaalde 
rechten, inzonderheid van het recht op bijstand van een advocaat. 
 

« Ik herinner me dat echt niet meer. Misschien gaven ze het, misschien ook niet. Ik 
was echt in shock en moest heel de tijd denken aan mijn dochter en mijn vrouw » 
[V1A]  
 
« Un document? Au moment où j’ai été arrêté? Non je ne me souviens plus. Parce 
que bon j’étais dans un état. Je sais qu’ils disent les droits mais je ne me souviens 
plus si j’ai signé un papier ou. […] Et puis j’étais fort perturbée, parce que le docteur 
il est venu que j’étais en état de choc donc » [V2M] 
 
« Je me souviens pas avoir reçu la déclaration des droits. Je me rappelle juste que 
la police m’a demandé si j’avais un avocat et je trouvais ça utile qu’on me parle de 
ça car la présence de l’avocat dépend des faits et circonstances » [V7M] 

 
Sommige van de verdachten die de verklaring van rechten hebben ontvangen, zeggen de 
verklaring op een later tijdstip te hebben gekregen, te weten na het verhoor van de politie en 
soms zelfs van hun advocaat. 
 

«O: Vous vous rappelez de la déclaration des droits? 
V: Oui. 
O: Qui vous a remis ce document? 
V: Euh après mon audience, y a mon avocate qui me l’a remis. […] 
O: Mais, au moment où vous avez été arrêté par la police, la police vous a pas 
remis de document? 
V: Non. 
O: Est-ce que vous auriez trouvé ça utile qu’on vous remette ce document-là plus 
tôt, c’est-à dire à la police depuis le début? 
V: Oui. Parce qu’au moins comme ça je serais bien informé de tous mes droits. 
Parce que maintenant, je connais pas encore bien tout mes droits et comme ça 
j’aurais pu, comment dire, être bien au courant » [V9SH]

50
 

 
« Ca j’ai demandé la dernière fois parce que quand y m’ont auditionné, au début, 
chaque fois il est écrit les droits et y ont écrit que j’ai eu droit à avoir ma déclaration 
des droits et, avant de signer, j’ai tout lu et j’ai vu qui a écrit ça puis j’ai dit 
« monsieur, vous m’avez pas donné mes droits » et y me dit « je vais te les 
donner ». Je dis, « c‘était avant », y me dit « c’est pas grave, je vais te les 
donner » » [V7SH] 
 
« V: Dat zegt mij niets, ik heb dat niet gekregen. De advocaat die ik toen gekregen 
heb, heeft er zelfs moeten achter horen. Dan is het een procedurefout. En dan heb 
ik het uiteindelijk toch gekregen. […] 
O: En het is dan uw advocaat die aan de politie de verklaring van rechten heeft 
gevraagd?  
V: Mijn advocaat heeft gezegd: “Hij moet dat eerst kunnen bekijken en lezen.” » 
[V7A] 

 
Bovendien bestaat er verwarring rond het tijdstip waarop een verhoor begint. Zulks is 
bijvoorbeeld het geval voor een verdachte die op heterdaad werd betrapt en onmiddellijk ter 
plaatse werd ondervraagd door de politie zonder dat hij op zijn rechten werd gewezen. 
Eenmaal aangekomen op het politiebureau heeft de verdachte de verklaring ontvangen. 
 

«O: Heeft de politie je dit document, de verklaring van rechten, gegeven? 
V: Ja maar nogal vrij laat, eigenlijk hebben ze mij eerst verhoord voordat ze mijn 
rechten hebben voorgelezen. 

                                                 
50 O = onderzoeker, V = verdachte. 
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O: Je hebt dit pas gehad na het verhoor of tijdens het verhoor? 
V: Nee, na het verhoor. 
O: En hebben ze het nog voor het verhoor mondeling toegelicht? 
V: Nee, ook niet, want ik ben eigenlijk op heterdaad betrapt en ze hebben toen al 
allerlei vragen gesteld aan mij en pas op den bureau ben ik dan echt verhoord » 
[V4A] 

 
Tot slot hebben sommige verdachten de verklaring wel gekregen, maar niet mogen bijhouden 
gezien de politie deze onmiddellijk heeft teruggenomen of ze de tijd niet hebben gehad om de 
verklaring te lezen. 
 

« Je pense avoir reçu la déclaration de la police mais elle l’a reprise sans donner un 
mot d’explication et sans que je n’ai eu le temps de la lire. Or, j’aurais aimé avoir le 
temps de la lire attentivement » [V8M] 
 
« V: […] La police, je crois, elle me l’a donné mais il est dans mes papiers avec où 
ils mettent mes affaires. On me la pas donné mais il est dans le plastique. Vous 
voyez le plastique qu’ils donnent, avec le téléphone, mes papiers. Il le mette 
dedans. Je ne l’ai pas eu en mains, la police l’a mis directement dans le plastique. 
On ne me l’a pas lu. Je sais que j’avais le droit de prendre un avocat par exemple si 
j’avais des blessures au moment même. Je pouvais par exemple aller à l’hôpital. 
[…] » [V11SH] 

 

Onthouden rechten 
 
Met betrekking tot hetgeen de verdachten hebben onthouden van hun rechten, wijst de grote 
meerderheid erop recht te hebben op een advocaat, zonder daarover uit te weiden. Anderen 
voegen daaraan toe dat zij het recht hebben om hun advocaat te kiezen. Sommige 
verdachten, zowel meerderjarigen als minderjarigen, vermelden eveneens recht te hebben op 
voorafgaand overleg met de advocaat voor het verhoor of op bijstand van een advocaat 
tijdens het verhoor. Sommigen noemen zelfs het recht op onderbreking voor verder overleg 
met de advocaat tijdens het verhoor. Bovendien hebben bepaalde ondervraagde 
minderjarigen ons ook gezegd dat het voor hen verplicht is om een advocaat te hebben. 
 

« De ça, on m’a dit que je pouvais parler avec mon avocat avant l’audience. Quand 
je me suis fait jugé, j’avais pas le temps de parler mais moi je l’ai dit, je veux parler 
et on a parlé trois minutes. Ca, c’est grâce à cette feuille par exemple » [V5SH] 
 
« Dat je het recht hebt om bij het eerste verhoor een advocaat bij je te hebben, dat 
je vooraf 15 minuten of een half uur met die advocaat mag overleggen, dat de 
advocaat aanwezig mag zijn bij het verhoor maar niks mag zeggen, maar dat hij wel 
mag tussenkomen als er fouten gebeuren tijdens het verhoor, om daar op te wijzen 
» [V6A] 
 
« Er stond in je hebt recht op een advocaat, en ik denk als je minderjarig bent moet 
je een advocaat hebben. Je mag voor het verhoor 15 minuten met je advocaat 
praten en je mag tijdens het verhoor 1 keer, hetzij door jezelf hetzij door je advocaat 
het verhoor laten onderbreken voor overleg » [V2E] 

 
Een groot deel van de bevraagde verdachten vermeldt eveneens het zwijgrecht. Dat recht 
wordt in feite beschouwd en omschreven als een recht om te zwijgen, om niets te zeggen of 
als een recht dat het mogelijk maakt om ervoor te kiezen zichzelf te beschuldigen of er niet 
over te praten. Een verdachte heeft het opgevat als een recht om de zaken tegen de 
verdachte te gebruiken indien hij niet meewerkt. 
 

« Verder nog het zwijgrecht. Ja, dat ik niet moest praten. Je mag ook geen 
verklaring afleggen, als je wil. Gewoon je verklaring afsluiten » [V8E] 
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« Qu’on est pas obligé de s’accuser soi-même, que tout ce que je dis peut être 
utilisé en justice, devant le juge, le magistrat. C’est tout ce que je me souviens » 
[V12SH] 
 
« Dat als je niet meewerkt, dat tegen je gebruikt kan worden » [V1E] 

 
Enkele verdachten vermelden ook nog het recht op medische bijstand en het recht op het 
inlichten van een vertrouwenspersoon.  
 

« Que je peux aller à l’hôpital si je demande, appeler la famille, un appel. C’est tout 
ce que j’ai retenu » [V14SH] 

 
Bovendien preciseren bepaalde verdachten het een en ander. Twee minderjarige 
Nederlandstalige verdachten wijzen allereerst erop dat enkel de rechter de maximumtermijn 
van aanhouding van 24 uur mag verlengen. 
 

« Je mag maximaal 24 uur opgesloten zijn en dat kan alleen worden verlengd door 
de rechter zelf » [V2E] 

 
Vervolgens heeft een minderjarige Franstalige verdachte het over de omzetting van de 
afgelegde verklaringen. 
 

« Tout ce qu’on dit doit être acté dans les termes exacts que l’on a dit » [V12SH] 
 
Tot slot kunnen bepaalde verdachten ons niet zeggen wat zij van deze verklaring van rechten 
hebben onthouden aangezien zij het document niet of slechts gedeeltelijk hebben gelezen of 
zich de inhoud ervan gewoonweg niet kunnen herinneren omdat het lang geleden is. 
 

« Ben moi je ne l’ai pas lu entièrement parce que bon déjà on m’a demandé si 
j’avais le droit au silence. Moi j’ai dit ben non je vais tout avouer, je n’ai pas peur. 
On m’a demandé si je voulais un avocat, j’ai dit non, j’ai dit j’ai tout avoué et voilà 
quoi » [V11M] 
 
« Ja, toen ik het las wel, maar nu ben ik het al vergeten wat erin staat. Maar op die 
moment kan je dat goed gebruiken » [V7E] 

 
Leesbaarheid en verstaanbaarheid van het document 
 
De meerderheid van de bevraagde verdachten, zowel meerderjarige als minderjarige, vinden 
de verklaring duidelijk en begrijpbaar. Bepaalde verdachten vinden het document 
gebruiksvriendelijk en niet te lang en zijn van mening dat het de nodige informatie bevat met 
betrekking tot de aan verdachten toegekende rechten. 
 

« Le document est assez clair. Il faut y mettre ce qu’il faut et donc il est pas trop 
long » [V1M] 
 
« Pour moi, il est clair. Il explique bien les choses qu’on doit faire pour faire appel à 
son avocat, pour sa défense et qu’on ne doit pas s’accuser soi-même et tout ça. 
Donc je dirais ouais il est assez clair dans ce qu’on dit » [V4M] 
 
« Ja, dat was duidelijk. Alles stond erin wat erin moest staan » [V10E] 
 
« Ce n’est pas vraiment difficile à comprendre…Je pense que tout le monde peut 
comprendre cela » [V12SH] 

 
Niettemin wijst een minderjarige verdachte, die het document duidelijk vindt, op een technisch 
probleem met het kopieerapparaat waardoor het document moeilijk leesbaar wordt. 
 
De duidelijkheid komt voor sommige verdachten echter voort uit de bijkomende uitleg die zij 
van de politie of hun advocaat hebben gekregen. 
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« Er waren dingen bij die ik eerst niet echt begreep, maar de politieagent heeft het 
dan wel uitgelegd » [V3E] 

 
Enkele verdachten, waaronder een kleine meerderheid minderjarigen, vinden de verklaring 
evenwel ingewikkeld en moeilijk begrijpbaar. Meer in het bijzonder wijzen de minderjarige 
verdachten erop dat bepaalde woorden/zaken (zoals het recht op een advocaat) moeilijk te 
begrijpen zijn zonder bijkomende uitleg of dat de in de verklaring gebruikte taal niet 
aangepast is aan minderjarigen en jongeren. 
 

« V: Ik vind het redelijk moeilijk opgesteld. 
O: U vindt het moeilijk begrijpbaar? 
V: Als je er niks van kent toch » [V7A] 
 
« V: Y a des mots, c’est compliqué. Y en a que je comprends mais. 
O: Qu’est-ce que vous trouvez compliqué dans le document? 
V: Des trucs d’avocat comme il dit vous avez droit à un avocat mais y en qui ont 
expliqué, y en a qui ont pas expliqué. 
O: L’explication de dire que vous avez droit à un avocat, vous trouvez que c’est pas 
toujours simple à comprendre. 
V: Ouais » [V5SH] 
 
« Nee, ik vind dat er voor kinderen veel moeilijke woorden in staan. En dat begrijpen 
kinderen en jongeren niet. Ik vind dat het meer aangepast moet worden voor 
kinderen. Want dat document is voor minderjarigen, maar er zitten wel moeilijke 
woorden in » [V8E] 

 
Tot slot kunnen de verdachten in bepaalde zeer uitzonderlijke gevallen niet zeggen of zij de 
verklaring duidelijk vinden aangezien zij die niet hebben gelezen of die dag niet in staat 
waren om de verklaring te lezen.  
 
Beschikbaarheid van het document in de eigen taal 
 
Alle ondervraagde verdachten, zowel meerderjarigen als minderjarigen, die de verklaring van 
rechten hadden ontvangen, verklaarden het document in hun moedertaal te hebben 
ontvangen of in een taal die zij beheersen (Frans, Nederlands, Roemeens of Arabisch) en 
dus geen tolk nodig hadden om het document te vertalen. De verdachten die de verklaring in 
het Roemeens en Arabisch hadden ontvangen, hebben bovendien geen problemen te 
melden met betrekking tot de vertaling ervan. 
 

3.1.2. Formulier voor kosteloze juridische tweedelijnsbijstand 
 
De verklaring van rechten vermeldt een formulier met de voorwaarden voor kosteloze 
juridische tweedelijnsbijstand. Wij hebben de betrokken bevraagde meerderjarige 
verdachten51 de vraag gesteld of zij dat formulier aan de politie hebben gevraagd. Allereerst 
hebben bepaalde verdachten niet om het formulier inzake kosteloze juridische 
tweedelijnsbijstand gevraagd omdat zij wisten dat zij er geen recht op hadden. Bepaalde 
verdachten wisten eenvoudigweg niet dat het systeem bestond of dat zij er recht op hadden. 
Bovendien heeft een verdachte geen beroep gedaan op dat recht gelet op het belang van de 
feiten. De advocaat heeft hem echter wel geïnformeerd. Daarnaast heeft een bepaald aantal 
betrokken verdachten ons gezegd gebruik te hebben gemaakt van de diensten van een 
ambtshalve aangewezen advocaat 52 of van een pro-Deoadvocaat of te hopen dat de 

                                                 
51 Die vraag werd niet gesteld aan minderjarigen die ambtshalve recht hebben op een advocaat. 
52  Wij hebben vastgesteld dat de verdachten soms het begrip 'een ambtshalve aangewezen advocaat' gebruiken 
hoewel de aanwijzing van een dergelijke advocaat niet mogelijk is in dit stadium van de procedure. 
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advocaat die hen volgt pro Deo zal werken omdat zij niet de middelen hebben om een 
advocaat te betalen53. 
 

« Non, non mais comme je suis indépendant et que j’ai deux sociétés, je ne crois 
pas qu’on a droit à grand-chose » [V2M] 
 
« Neen, omdat ik wist dat ik geen aanspraak kon maken op die bijstand » [V6A] 
 
« Neen, ik kende daar ook niks van, het is de eerste keer ook dat ik ben opgepakt, 
dus ik wachtte gewoon maar af » [V2A] 
 
« Ik heb nu een pro-deo advocaat […] Ze hebben me toen wel gezegd dat ik er één 
kon krijgen en dat de staat deze zou betalen. Ik heb wel geen formulier gekregen » 
[V8A] 

 
« Ici, je vais dire j’ai un avocat […] je suppose qu’il sera sur pro deo parce que 
jusqu’à présent il a repris la défense de maître B. parce que lui c’était payant et qu’il 
ne voulait pas […] oui, j’ai l’avocat mais vu la situation je dois lui expliquer qu’il doit 
me prendre sur pro deo aussi non il viendra pas me défendre » [V4M] 

 
Slechts een verdachte zegt dat hij het formulier inzake kosteloze juridische 
tweedelijnsbijstand heeft moeten invullen. In dat geval verwijst de verdachte eerder naar het 
document dat de verdachten moeten invullen, te weten de 'verklaring op erewoord' (en niet 
naar het formulier met de voorwaarden) teneinde daadwerkelijk juridische tweedelijnsbijstand 
te genieten.  
 

« Ouais ouais. Mon avocat que j’ai repris, il m’a envoyé un fax, m’a fait faxer un 
papier pour me prendre en pro deo, j’ai du signer un papier » [V5M] 

 

3.1.3. Inlichten van een vertrouwenspersoon 

 
Een minderheid van de verdachten, hetzij Franstalig of Nederlandstalig, meerderjarig of 
minderjarig, heeft bij zijn aanhouding aan de politie gevraagd om iemand te mogen 
verwittigen (op eigen initiatief of op voorstel van de politie).54 In de meeste gevallen wensten 
de verdachten hun familie in te lichten (partner, ouders, kinderen of naasten) om hen gerust 
te stellen en hen ervan op de hoogte te brengen dat zij niet onmiddellijk naar huis zouden 
komen. Een heel klein deel van de Nederlandstalige verdachten heeft de politie gevraagd om 
onmiddellijk hun werkgever te mogen inlichten om hun afwezigheid op de werkvloer te 
kunnen rechtvaardigen (hoewel de werkgever niet noodzakelijk als een vertrouwenspersoon 
wordt beschouwd). Een van de verdachten zegt ook dat hij wilde dat de politie zulks eigen 
beweging vraagt terwijl een andere verdachte verklaart dat het hoe dan ook om een 
grondwettelijk recht gaat. Een andere verdachte zegt dat het soms enige tijd duurde 
vooraleer de aangewezen persoon werd ingelicht. 

 
« O: Est-ce que la police vous a proposé de prévenir quelqu’un ? 
V: Oui. Ca oui…Ouais, c’est eux qui me l’ont proposé. Ils m’ont dit que je peux 
surtout appeler ma femme. Ouais ben, ils m’ont donné le téléphone pour appeler » 
[V9M] 
 
« V: Ik heb gewoon gevraagd of ik naar mijn werk mocht bellen. Ik heb dus geen 
vertrouwenspersoon gebeld, maar anders was ik zonder iets te laten weten afwezig. 
» [V6A] 
 

                                                 
53  Wij hebben vastgesteld dat de verdachten soms het begrip 'pro-Deoadvocaat' gebruiken hoewel bij het begin van 
de procedure nog niet kon worden bevestigd of die verdachten recht zouden hebben op een pro-Deoadvocaat. 
54  Wanneer de politie een persoon van zijn vrijheid berooft, kent de wet die persoon het recht toe een 
vertrouwenspersoon te contacteren teneinde hem over zijn aanhouding in te lichten. Indien het een minderjarige 
betreft, voorziet de wet bovendien erin dat de ouders moeten worden ingelicht in hun hoedanigheid van wettelijke 
vertegenwoordiger van hun kind. 
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« Ik mocht mijn baas niet bellen, maar ja, die bus moest wel rijden en ik mocht mijn 
baas niet bellen. Uiteindelijk heb ik dan toch gebeld, dan belde die mij terug voor de 
sleutel. Dat mocht allemaal niet. En ik vroeg dan om mijn vader te bellen, maar niet 
om 6 uur ’s morgens want die mens is in de tachtig. Ik had dan gevraagd om rond 
een uur of 9 te bellen, maar dat was te laat want ik had dat om 6u moeten doen. En 
dan heeft de advocaat die ik had om 12u mijn ouders verwittigd » [V7A]  
 
« J’ai demandé de ma propre initiative de pouvoir contacter mes proches afin de ne 
pas les inquiéter. C’est un droit constitutionnel » [V8M] 
 
« V: Oui, je l’ai fait directement mais ça a pris pas mal de temps pour prévenir…Oui, 
comme je vous dis, ma compagne est enceinte de sept mois et donc elle s’inquiète 
quoi. Et comme je n’avais pas son numéro de portable en tête, ça a pris deux jours 
qu’elle soit au courant que j’étais ici. 
O: Deux jours ? 
V: Oui parce qu’en fait dans l’histoire c’était un peu entre les frères et sœurs, la 
famille et tout et donc pour l’instant on est en secret donc je n’ai droit qu’à appeler 
ma compagne et, à chaque fois que je veux appeler une personne, je dois faire une 
demande au greffe » [V3M] 

 
Daarentegen hebben twee verdachten hun familie niet willen inlichten. Een verdachte was 
immers bang dat haar familie een slecht beeld van haar zou krijgen terwijl een andere 
verdachte zijn moeder niet te vroeg wilde inlichten in de hoop door de politie te worden 
vrijgelaten. 
 

« V: On m’a dit cela. Quand j’ai été mis en garde à vue, je n’ai pas demandé à ce 
que mon frère, mes beaux-parents ou mon compagnon soient avertis…Parce que 
j’ai bien vu, quand je suis partie en camionnette, que ma belle-mère me regardait 
d’un drôle d’air. 
O: Donc vous n’avez pas usé de ce droit de prévenir une personne de confiance ? 
V: Non…parce que j’ai su que mes parents… […] mes parents étaient vraiment 
furax contre moi pour ce que j’avais fait […] Et donc j’ai averti personne quoi […] » 
[V11M] 
 
« V : Nan parce que si maintenant, j’aurais été libéré du commissariat, ce serait 
mieux si personne aurait été au courant. Mais, vu que j’ai pas été libéré, j’ai préféré 
les appeler par après. 
O : Mais donc, dans ce genre de situation, vous préfériez ne pas les avertir tout de 
suite en attendant de savoir si vous alliez être libéré ou pas ? 
V : Ouais » [V2SH] 

 
De meeste bevraagde Franstalige en Nederlandstalige minderjarige verdachten hebben 
bevestigd dat de politie onmiddellijk hun beide ouders of een minstens één van beiden heeft 
ingelicht. Een van hen zegt dat het verplicht is dat zijn ouders in kennis worden gesteld 
aangezien hij minderjarig is, maar dat hij het niet nodig vindt om hen in te lichten als er niet 
echt gevolg aan de zaak wordt gegeven. Naast hun ouders hebben de meeste minderjarigen 
niet gevraagd om nog iemand anders te contacteren. Bovendien zegt een van hen dat hij het 
begrip 'vertrouwenspersoon' niet goed begrijpt. Een Franstalige minderjarige verdachte 
verklaart dat hij liever iemand anders inlicht dan zijn ouders indien de feiten te ernstig zijn. 
 

« V: La police m’a dit « on va prévenir un de vos proches » c’est tout. 
O: Et ils vous ont demandé qui vous vous vouliez prévenir ? 
V: Ils m’ont dit soit ma mère ou mon père. Donc, j’ai répondu mon père. 
O: Est-ce que vous a trouvé ça utile, important que la police vous pose cette 
question-là ? 
V: Ouais parce que au moins mes parents savent ou ce qu’on est » [V6SH] 
 
« Nee, enkel mijn ouders zijn ingelicht, ik heb niemand anders gebeld. Dat was 
voldoende. Mijn ouders komen op de eerste plaats. Mijn ouders zijn familie en dat is 
het belangrijkste » [V1E] 
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« V: Wat bedoel je eigenlijk met vertrouwenspersoon? Een vriend ofzo? 
O: Stel dat je een vriendin zou hebben, dan zou je kunnen vragen dat je vriendin op 
de hoogte wordt gebracht. 
V: Ik heb dat niet gevraagd » [V9E] 
 
« O: Avez vous trouvé utile qu’on vous propose d’avertir une personne de 
confiance ? 
V: D’un côté ouah…parce que ça permet de pas…comment je vais dire…ça permet 
de pas semer le trouble…comme ça ils savent déjà où je suis, ce qui m’est 
arrivé…franchement je ne sais pas, il y a des situations où je préfèrerais ne pas 
prévenir ma famille et il y a des situations où il faut clairement les prévenir…en 
fonction de la gravité des faits…Quand c’est trop grave, je préfèrerais qu’ils ne 
soient pas au courant » [V12SH] 

 
De politie weigerde het verzoek van een meerderjarige Nederlandstalige verdachte en twee 
minderjarige verdachten (Franstalig en Nederlandstalig). 
 

« V: Nee. Mijn familie heeft 17 dagen geen informatie over mij gekregen. 
O: Dus u mocht uw familie niet op de hoogte brengen? 
V: Nee. 
O: En u heeft gevraagd of u uw familie mocht bellen? 
V: Ja ik heb dat gevraagd, maar dat mocht niet » [V5A] 
 
« O: Heb je behalve je ouders nog gevraagd iemand anders in te lichten?  
V: Jawel ik vroeg of mijn baas kon worden ingelicht en toen zeiden ze “dat doen je 
ouders wel” » [V6E] 

 
In meerdere gevallen heeft de politie de verdachte niet ingelicht over de mogelijkheid om een 
vertrouwenspersoon te contacteren en heeft de verdachte dit evenmin gevraagd. Dit heeft 
zich verschillende malen voorgedaan. Bijvoorbeeld omdat de verdachte op het tijdstip van zijn 
aanhouding in het gezelschap van een van de leden van zijn familie was, thuis of elders, of 
omdat zijn familie op de een of andere manier reeds op de hoogte was van zijn aanhouding.  
 

« La police m’a pas proposé de contacter quelqu’un. Y sont venus me chercher 
chez mes grands-parents donc y étaient au courant » [V8SH] 
 
« Oui peut-être…j’aurais peut-être voulu prévenir mon papa mais en même temps 
c’était au soir et il est déjà plus âgé, donc…. » [V12M] 
 
« V: Ze hebben dat niet aan mij gezegd, maar voor ik naar hier kwam zat ik in een 
open instelling en daar mocht ik al meteen bellen en zo, dus…  
O: In de open instelling dus?  
V: Ja, en hier heb je ook de eerste drie dagen het recht om te bellen naar iemand, 
dus ik denk dat er wel rekening mee is gehouden, maar dat is niet expliciet gezegd.  
O: En had je dat nuttig gevonden dat je je ouders kon verwittigen?  
V: Ja ik denk het wel maar mijn ouders waren zelf op de hoogte, die waren bij de 
jeugdrechter » [V4E] 
 
« O: Heeft u aan de politie gevraagd om een vertrouwenspersoon in te lichten?  
V: Nee. 
O: Waarom niet? 
V: Neen, want ik ben eigenlijk ook… Allez dat wist ik niet, dat dat mocht. Ik dacht 
dat ik daarvoor moest betalen, maar dat is gratis naar het schijnt. Ik was bang dat ik 
geen tabak ging krijgen, dus ik heb daar niet naar gebeld naar mijn 
vertrouwenspersoon, maar dat vond ik een beetje spijtig wel want 24 uur later 
vervalt dat recht, dus ik heb niet kunnen bellen.  
O: En achteraf beschouwd had je eigenlijk wel graag willen bellen? 
V: Ja, ik had graag naar mijn dochter gebeld toen. Zodat zij toch op de hoogte was 
» [V4A] 
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3.1.4. Medische bijstand 
 
Wat het recht op het vragen van medische bijstand55 betreft, heeft een kleine meerderheid 
van de bevraagde verdachten, zowel Franstaligen als Nederlandstaligen en meerderjarigen 
als minderjarigen, geen medische bijstand gevraagd aan de politie. De reden die daarvoor 
het vaakst werd aangehaald is dat de verdachte geen medische bijstand nodig had of, 
ingeval de verdachte reeds een specifieke behandeling onderging, hij van mening was dat de 
medische bijstand niet nuttig was omdat hij zijn behandeling bij zich had en kon voortzetten. 
Een minderjarige Franstalige verdachte heeft de politie laten weten dat hij zich niet goed 
voelde. Hij heeft echter niet om een geneesheer gevraagd. 

 
« V: La police m’a rien proposé. 
O: Avez-vous eu besoin d’une aide médicale ? 
V: Non, j’étais en bonne santé » [V8SH] 
 
« O: Dus u bent diabeet. Had u op het moment dat de politie u gearresteerd heeft 
nood aan medische bijstand? 
V: Neen, want ik heb het zelf onder controle. Maar indien ze mij niet hadden laten 
eten ’s middags dan had ik problemen gehad.  
O: Dus u heeft eigenlijk geen medische bijstand moeten vragen?  
V: Neen » [V7A]  
 
« Toen ik gearresteerd werd, nam de politie voor mij al mijn medicatie mee die ik in 
het asielcentrum had liggen. Want ik had gezegd dat ik medicatie nodig had. En 
dan mocht ik zeggen welke medicatie ik nodig had en dan mocht ik die innemen » 
[V1A] 
 
« V: Sur le moment même non mais après ça, dans le cachot, je me sentais pas 
bien. J’ai appelé un agent de la police et je lui ai dit que je me sentais pas bien et y 
m’a répondu « endors-toi et ça ira mieux ». 
O: Et quand vous avez dit que vous ne vous sentiez pas bien, vous avez dit que 
vous vouliez voir un médecin ? 
V : Non » [V9SH] 

 
In enkele gevallen heeft de politie dan weer zelf medische bijstand aan verdachten 
voorgesteld. Laatstgenoemden vonden het nuttig dat die vraag werd gesteld ongeacht of zij al 
dan niet medische bijstand nodig hadden. Slechts een verdachte is op dat voorstel ingegaan. 
Een geneesheer is gekomen om hem te verzorgen en hem geneesmiddelen te verschaffen. 
In de andere gevallen hebben de verdachten geweigerd aangezien zij de voorgestelde 
bijstand niet nodig hadden of niet wilden wachten tot de geneesheer aankwam. In het geval 
van een minderjarige Franstalige verdachte heeft de politie de verdachte deze bijstand wel 
voorgesteld, maar slechts nadat laatstgenoemde klaagde over pijn en ziek werd in het 
politiebureau. 
 

« C’est la dame, la policière qu’elle a dit que ce serait mieux pour moi, elle 
demandé si je voulais, j’ai dit oui…Le docteur il est venu et j’ai eu un médicament… 
C’était pas mon médecin…Je l’ai vu avant la déposition » [V12M] 
 
« O: Et vous trouviez ça utile, à ce moment-là, que la police vous parle de cette aide 
médicale, qu’avez-vous pensé de cette aide ? 
V: Ben ils ont seulement parlé de ça, c’est seulement quand j’ai fait le malaise. 
C’est quand j’ai commencé à me plaindre que j’avais des douleurs à la poitrine et 
des pointes au cœur et que je voyais des images noires, troubles devant moi donc 
des chutes de tension, je veux dire c’est à ce moment-là quand ils ont vu que j’étais 
presque tombé dans leur cachot qu’ils ont appelé le médecin […] » [V4M] 

                                                 
55 Wanneer de politie een persoon van zijn vrijheid berooft, heeft hij, indien nodig, het recht om kosteloze medische 
bijstand te vragen of om te vragen dat een geneesheer van zijn keuze hem op eigen kosten onderzoekt. 
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Enkele verdachten hebben wel op eigen initiatief of na overleg met hun advocaat medische 
bijstand gevraagd.  
 

« V: En fait, l’autre jour le policier il m’avait salement amoché, il m’avait donné des 
coups et j’étais amoché, donc j’ai demandé à voir quelqu’un, ils m’ont dit que non 
[…] 
O: Et là vous auriez trouvé ça utile de pouvoir faire appel à un médecin ? 
V: Oui pour qu’il puisse voir ce que j’ai. […] 
O: Donc vous trouvez que l’aide médicale c’est important ?  
V: Oui c’est important parce que si on est blessé ou quoi pendant un fait qu’on fait, 
voilà c’est important » [V10SH] 
 
« O: C’est l’avocat qui a alors demandé le médecin ? 
V: Non parce que d’abord moi je ne savais pas qu’on avait le droit de voir un 
médecin…Et puis quand l’avocat de garde est venu sur place au commissariat, il 
est venu…On est parti lui et moi dans une pièce…et il m’a dit « maintenant ils ne 
sauront plus rien te faire et tout… ». Il m’a dit : « là je ne suis pas d’accord avec ce 
qu’ils t’ont fait…Absolument tu dois aller à l’hôpital ». De là je suis parti…[…] Ce 
jour-là, si vous m’aviez vu, ce jour-là et bien franchement, c’était fort…parce qu’en 
fait, c’était même pas bleu, c’était rouge…même mon arcade était pêtée, elle avait 
gonflé, ils m’avaient donné un penalty ici, dans mes côtes…[…] » [V11SH]  

 
In twee gevallen heeft de politie stellig geweigerd om in te gaan op de vraag van de 
verdachte. In het geval van een meerderjarige Nederlandstalige verdachte bestond de 
medische bijstand erin de verdachte zijn gebruikelijke medische behandeling te laten 
innemen. 
 

« O: Heeft u nood gehad aan medische bijstand? 
V: Ja, maar de politie heeft daar niets mee gedaan. Ik heb gezegd dat ik dat wou: ik 
was aan het bloeden op mijn rug en mijn hoofd stond helemaal dik. En ik heb 
gevraagd of de politie dat wou verzorgen, maar nee. Ik heb gewoon verzorging 
gevraagd, zalf of water of zoiets, maar de politie wou mij niet helpen » [V9E] 
 
« Dus ze zeiden tegen mij: “als je je medicatie hier nu bij hebt kunnen we u die hier 
nu geven, maar als je dat niet bij hebt kunnen we u niet helpen” » [V4A] 

 
Een meerderjarige Nederlandstalige verdachte heeft de politie niets gevraagd omdat hij 
verklaart dat zij geweld tegen hem hebben gebruikt (zoals reeds in de inleiding werd vermeld, 
zijn wij niet in staat om de waarheidsgetrouwheid van die uitspraken te controleren) en hen 
dus niets meer wilde vragen terwijl een meerderjarige Franstalige verdachte de politie niets 
heeft gevraagd omdat hij zegt dat de politieagenten zich daarmee niet bezig houden. 
 

« O: Heb je aan de politie zelf medische bijstand gevraagd?  
V: Nee. Nadat ze mij hadden mishandeld, had ik niet veel zin meer om nog iets te 
zeggen » [V3A] 
 
« Rien du tout. Franchement, la police, ils s’en foutent carrément, ils vous mettent 
au cachot…enfin, je vous dis le jour de l’arrestation, ils m’ont pris tous mes 
vêtements, ils m’ont laissé en sous-vêtements, même pas des chaussettes et ils 
m’ont donné une combinaison en nylon et m’ont mis au cachot. Je suis resté de la 
veille 23h jusqu’au lendemain 11h du matin. Sans couverture, sans rien du tout 
donc que enfin la police ils s’en foutent carrément » [V3M] 

 
In het geval van een tussenkomst door een geneesheer bij de aanhouding in het 
politiebureau, had een kleine meerderheid van de bevraagde verdachten geen voorkeur met 
betrekking tot de tussenkomende geneesheer, zolang deze maar goed zijn werk verricht. 
Twee verdachten verkiezen evenwel een geneesheer van hun keuze en meer bepaald hun 
eigen geneesheer omdat zij hem kennen en hem vertrouwen. 
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3.1.5. Beknopte mededeling van de feiten 

 
De wet voorziet erin dat de verdachte voor het begin van het verhoor door de politie of de 
onderzoeksrechter het recht heeft om beknopt in kennis te worden gesteld van de feiten 
waarover hij zal worden verhoord. Een minderheid van de bevraagde verdachten heeft ons 
verteld dat de politie hen vóór het eerste verhoor in kennis heeft gesteld van de feiten en dat 
sommigen van hen ook nadien door hun advocaat aan de feiten werden herinnerd. Andere 
verdachten – vooral minderjarigen - werden door de onderzoeksrechter of jeugdrechter in 
kennis gesteld van de feiten. 
 

« Je suis remonté en haut pour l’audition…puis ils m’ont dit on te soupçonne d’un 
vol avec violence » [V11SH] 
 
« O : Dus voor het verhoor begon hebben ze iets over de feiten gezegd ? 
V : Voor het verhoor, ja, toen ze mij de handboeien omdeden, zeg maar, zeiden ze 
“je bent voor dat en dat opgepakt » [V6E] 
 
« Ja, ze hebben het heel goed uitgelegd. […] De politie heeft duidelijk de feiten 
meegedeeld waarvoor ik aangehouden was. En mijn advocaat heeft mij dat ook nog 
eens gezegd » [V8E] 
 
« O : En de onderzoeksrechter, heeft hij bij het begin van het verhoor gezegd over 
welke feiten het ging ? 
V : Hij heeft gezegd […] dit zijn de feiten en wat vindt u daarvan? » [V9A] 
 
« O : Heeft u voor het begin van het verhoor door de jeugdrechter deze beknopte 
mededeling van de feiten gekregen ? 
V : Ja, dan wist ik wel dat het over die bepaalde feiten ging […] » [V4E] 
 
 «  O: A la police, ils l’ont fait ? Donc, ils vous ont dit pourquoi vous étiez là avant de 
vous entendre ? […] 
V: La dernière fois, y me l’ont dit directement. 
O: Et la dernière fois que vous êtes passé devant le juge de la jeunesse, est-ce qu’il 
vous l’a aussi dit ou pas ? 
V: Ouais, il l’a dit. Aussi non, il dit sur le jugement […] 
O: Est-ce que vous trouvez que c’est aussi important à la police que devant le juge 
de la jeunesse ou est-ce que vous trouvez que c’est plus important à un endroit ? 
V: C’est plus important chez la police, au commissariat parce que là on fait notre 
audition, on dit ce qu’on a à dire. Devant la juge, on sait pourquoi et on est là et elle, 
elle juge » [V7SH] 

 
Twee verdachten weten niet meer of ze al dan niet een mededeling van de feiten hebben 
gehad. Een minderheid heeft voor de aanvang van het verhoor deze mededeling evenwel 
niet gekregen. Sommigen van hen zeggen dat zij de mededeling van de feiten via hun 
advocaat hebben gehad. 
 

« Ik denk het wel hoor. Het zou kunnen dat ze hebben meegedeeld, maar ik 
herinner me dat niet meer; Ik weet het niet meer, maar waarschijnlijk wel […] » 
[V10E]  
 
« […] c’est un peu compliqué parce que dans ce droit y a écrit qu’on doit d’abord 
me dire à propos de quoi je suis inculpé. Ben, ils ont pas commencé avec ça, ils ont 
commencé avec des questions à propos de ma vie, de ma femme, de mon enfant et 
tout ça » [V9M] 
 
 « Nee, de politie heeft niet direct over de feiten gepraat. Ze hebben gewoon eerst 
gevraagd waar ik die dag was, wat mijn dagplanning was, etc. En daarna is er pas 
over de feiten gepraat en hebben ze me geconfronteerd met de bewijzen die ze 
hadden » [V7E] 
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« De advocate heeft het kunnen lezen en tegen mij gezegd, maar zij hebben het 
zelf niet gezegd » [V7A] 

 
In de meeste gevallen wordt deze mededeling door de bevraagde verdachten nuttig geacht 
omdat de zaken dan van meet af aan duidelijk zijn en de verdachten weten wat hen ten laste 
wordt gelegd zodat zij hun verdediging met hun advocaat kunnen voorbereiden. 
 

« Ben oui, qu’on l’explique quoi. C’était quand même bien de savoir pourquoi, quel 
fait était reproché contre moi […] » [V4M] 
 
« C’est bien pour rafraîchir la mémoire quand la police vient » [V8M] 
 
 « Zeker, normaal moet dat ook, dat ze zeggen waarom je bent opgepakt, op basis 
van wat. Anders kunnen ze eender wie van straat plukken » [V7E] 
 
« Ja omdat ik in het begin niet wist waar het over ging ; dat was wel verwarrend 
omdat eerst, ik had toen een vermoeden van het zal dat zijn, en toen begonnen zij 
over iets anders en toen dacht ik dat klopt niet, toen zijn ze terug daarop gekomen, 
dus dat was wel even verwarrend tijdens de verklaring » [V2E] 

 
Daarentegen vinden de bevraagde verdachten in een kleine minderheid van de gevallen deze 
mededeling nutteloos omdat zij weten waarom zij er zijn en wat hen ten laste wordt gelegd, 
en denken dat zowel de politie als de rechter reeds op de hoogte zijn van de feiten of zelfs 
eventueel dat de politie zich kan vergissen bij hun beschuldiging. Een meerderjarige 
Franstalige verdachte vindt deze kennisgeving bovendien nutteloos omdat het de verdachte 
de mogelijkheid biedt om een alibi te zoeken terwijl een minderjarige Franstalige verdachte 
niet in staat was om deze mededeling van de feiten te begrijpen of er op dat moment niet 
mee bezig was omdat hij op het tijdstip van zijn aanhouding gewond was. 
 

3.1.6. Voorafgaand vertrouwelijk overleg met een advocaat 

 
Voorafgaand vertrouwelijk overleg 
 
Vóór hun eerste verhoor door de politie, de onderzoeksrechter of de jeugdrechter, heeft de 
meerderheid van de bevraagde verdachten een voorafgaandelijk vertrouwelijk overleg gehad 
met een advocaat. In de meeste gevallen gebeurde dit overleg ter plaatse. Slechts enkele 
ondervraagde meerderjarige Franstalige verdachten hebben opgemerkt telefonisch overleg te 
hebben gepleegd zonder daarvoor duidelijke redenen te geven behalve het late uur waarop 
de aanhouding plaatsvond of het behoud van het vertrouwelijke karakter van het overleg. 
Enkele minderjarige Franstalige verdachten hebben eveneens verklaard zowel voor het 
verhoor door de politie als voor de verschijning voor de rechter overleg te hebben gehad. 
 

« Ik heb voor het verhoor mijn advocaat eerst een half uur gesproken en daarna 
hebben ze mij die verklaring afgenomen » [V2E] 
 
«  Je ne sais pas…parce qu’il était minuit quand ils sont venus me chercher » [V2M] 
[concertation téléphonique] 
 
« La concertation s’est faite par téléphone parce que je préférais que ça reste 
confidentiel » [V8M] 
 
« Chez la police non. Il était deux heures du matin. Au tribunal, oui. Avant de passer 
devant le juge d’instruction, j’ai vu un avocat » [V3SH] 
 
 « Si j’ai eu une concertation avant de répondre à la police et puis après avant le 
jugement » [V6SH] 
 



  73/235 

« A chaque fois, j’ai un avocat, aussi bien devant la police que devant le juge […] A 
chaque fois, j’ai eu un moment de concertation » [V12SH] 

 
Bepaalde verdachten hebben dat overleg met hun eigen advocaat of met de gebruikelijke 
(pro-Deo)advocaat gepleegd. Wat de andere verdachten betreft, gebeurde het overleg vaak 
met ambtshalve aangestelde advocaten of advocaten van de permanentie (de eigen 
advocaat van de verdachte is niet steeds beschikbaar of de verdachte heeft gewoonweg 
geen advocaat).  
 
Een minderheid van de verdachten, zowel minderjarig of meerderjarig als Franstalig of 
Nederlandstalig, heeft dan weer geen voorafgaand vertrouwelijk overleg gehad hoewel niet 
altijd bepaald kan worden waarom – een van hen heeft daarvan echter spijt. De andere wijten 
dat aan de staking van de advocaten, hun gerichte punctuele onbeschikbaarheid of het 
gegeven dat de verdachte afstand had gedaan van het recht op de bijstand van een 
advocaat, waarbij soms telefonisch afstandscontact met de permanentiedienst plaatsvindt. 
 

« Je n’ai pas eu de concertation confidentielle avec mon avocat avant l’audition par 
la police mais j’aurais bien aimé car je me sentais « enfermée » » [V13M] 
 
« Je n’ai pas eu d’avocat car c’était la grève des avocats » [V10M] 
 
« Bij het eerste verhoor vroeg de agent mij of ik een advocaat wou hebben en toen 
heb ik ja gezegd. Maar ik moest dan heel lang wachten en dan hebben ze ons om 
half één ’s nachts uit de cel gehaald voor verhoor. En dan zeiden ze tegen ons dat 
ze het advocatenbureau hadden gebeld, maar dat er niemand van de advocaten 
gestuurd kon worden » [V7E] 
 
« La police a demandé…ah si…j’ai demandé mon avocat mais elle était en 
vacances. J’ai attendu l’autre avocat pendant les deux heures, il est pas venu » 
[V14SH] 

 

Nut van het overleg 
 
Een grote meerderheid van de bevraagde verdachten acht dit vertrouwelijk overleg met de 
advocaat nuttig om hun verdediging voor te bereiden, juridisch advies over hun rechten te 
krijgen, de manier te kennen waarop de procedure verloopt, evenals de aan te nemen 
houding tijdens het verhoor en de mogelijke gevolgen. Te weten bijvoorbeeld het al dan niet 
correct gebruik van het zwijgrecht. Er kan tevens worden opgemerkt dat de advocaat 
sommigen ook morele ondersteuning biedt aangezien de advocaat een professional is die 
voor hen klaar staat en de verdachte zich dan ook meer op zijn gemak voelt om zijn verhaal 
te vertellen of hem de feiten toe te vertrouwen die hij mogelijk heeft gepleegd. Een 
meerderjarige Franstalige verdachte heeft ons bovendien erop gewezen dat hij dit overleg 
nuttiger vindt voor de verschijning voor de onderzoeksrechter dan voor het verhoor door de 
politie aangezien het de rechter is die de eindbeslissing neemt. 
 

« V: Il s’est renseigné où j’étais au niveau scolaire, comment ça se passait à la 
maison, si je suivais toujours mon sport quotidien et si je suivais toujours le 
psychologue. Et il m’a demandé ce que je voulais qu’on propose au juge. 
O: Est-ce que vous avez trouvé ça utile, important ? 
V: Ouais, ouais. Parce que, vous savez, si maintenant je le vois et que je passe 
achez le juge, il va peut-être dire quelque chose que j’ai pas envie qu’il dise » 
[V2SH] 
 
 « Je trouve que le temps avec son avocat c’est pas mal, ça sert bien quand même 
[…], ça sert à préparer ma défense, à avoir de bons arguments pour convaincre le 
juge » [V12SH] 
 
« Cette concertation est utile parce qu’elle permet d’avoir des conseils et de ne pas 
répondre de façon négative » [V8M] 
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« Neen, en dan heb ik mijn advocaat gewoon uitgelegd wat ik daarvan wist, wat er 
aan de hand was en dan hebben we onze strategie bepaald van: “hoe gaan we de 
verdediging doen?”. En als ik gewoon niks had geweten had de politie beginnen 
vragen te stellen. […] » [V6A] 
 
« Ja, eigenlijk wel, want soms weet ik niet wat ik moet zeggen. Allez, ik weet wel 
wat ik moet zeggen maar ik weet dan niet of dat wel gepast is om dat te zeggen » 
[V3E] 
 
« Oui, bien sur car l’avocat connait tous les droits, l’avocat c’est le plus important, 
c’est lui qui connait les droits, c’est lui qui connait les lois, c’est lui qui sait comment 
parler avec la police, c’est lui » [V5E] 
 
« Ben, je lui ai expliqué. J’ai dit à l’avocat tout ce que j’avais à lui dire, j’ai déjà mis 
au courant, enfin, j’ai prévenu l’avocat sur les faits où c’était moi et les faits où 
c’était pas moi comme ça au moins, comment dire, l’avocat il est déjà au courant du 
dossier et de ma version. Comme ça, devant le juge, elle peut bien remplir son 
rôle » [V9SH] 
 
« Je pense que c’est quand même plus important de se concerter avec son avocat 
avant de passer devant le juge d’instruction qu’à la police. Enfin, je veux dire, il y a 
quand même une différence entre la police et le juge d’instruction, c’est quand 
même le juge qui décide…si oui ou non on va en prison. La police, ils font leur 
boulot, ils vous arrêtent et voilà sans plus » [V3M] 

 
In het kader van het voorafgaand telefonisch overleg vonden twee meerderjarige Franstalige 
verdachten dat overleg nuttig om advies te verkrijgen. Zij betreuren echter dat het overleg zo 
kort was en hadden liever dat de advocaat ter plaatse was gekomen. 
 

« Oui, j’ai trouvé ça utile mais 10 minutes au téléphone comme ça, c’est court pour 
expliquer. […] J’aurais préféré qu’il vienne pour en parler de vive voix, je veux dire 
de face-à-face comme on fait ici plutôt qu’avec lui par téléphone 10 minutes » [V4M] 

 
Tot slot vindt een kleine minderheid van de bevraagde verdachten het overleg niet nuttig of 
noodzakelijk. Dat kan verschillende redenen hebben. Onder meer omdat de advocaat niets 
zegt, hij niet nuttig is omdat het een pro-Deoadvocaat is of een vreemde advocaat die het 
dossier of de persoonlijke geschiedenis van de verdachte niet kent, de verdachte weet dat hij 
zal bekennen of hij recidive heeft gepleegd en dus meent dat hij geen advocaat nodig heeft, 
of omdat de verdachte geen vertrouwen heeft in de raadgevingen van zijn advocaat. Een 
meerderjarige verdachte is van mening dat de advocaat tijdverlies is aangezien op zijn 
aankomst moet worden gewacht. 
 

« Voir un avocat, c’est une perte de temps car je savais que je devais dire que 
c’était moi » [V7M] 
 
« Oui, si c’est mon propre avocat. Quand c’est un autre avocat, ça sert à rien. Mon 
propre avocat connaît tout le dossier, il me connaît bien. L’autre, il connaît rien, il n 
sait pas mon dossier, juste le fait qui s’est passé…moi, mon avocat il sait bien tout 
donc c’est mieux » [V13SH] 
 
« Nee, ik vertrouwde mijn advocaat niet. Ik denk dat hij zelf voor de politie werkt. En 
nu ben ik daar zelfs zeker van, omdat hij mij zei dat het goed was om tegen de 
politie alles te bekennen » [V1A] 
 
« Ben, au fait, ça aurait été bien utile mais comme ça faisait la quatrième fois, 
encore une fois c’était pas utile » [V5M] 

 

Telefonisch afstandscontact 
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Een meerderjarige Franstalige verdachte, die afstand van de advocaat had gedaan, heeft 
telefonisch afstandscontact met permanentiedienst gehad. Hij vond dat contact nuttig 
aangezien hem zijn rechten goed werden uitgelegd. Een meerderjarige Nederlandstalige 
verdachte, die eveneens afstand van de advocaat heeft gedaan en telefonisch 
afstandscontact met de permanentiedienst heeft gehad, vond dit gesprek overbodig omdat 
hem enkel werd gevraagd om zijn beslissing te bevestigen. 
 

« Oui, pour bien m’expliquer » [V11M] 
 
« Nee, eigenlijk niet want het is ook niet dat die advocaat aan mij liet horen van 
« het is misschien beter dat je toch een advocaat pakt » want het was gewoon zo 
van « Ge doet afstand ? Ok, ça va » [V4A] 

 

3.1.7. Bijstand van een advocaat tijdens het verhoor 
 
Bijstand van de advocaat 
 
Een groot deel van de bevraagde verdachten werd bij hun verhoor door de politie en/of hun 
verschijning voor de onderzoeksrechter of jeugdrechter (in geval van minderjarigen) hetzij 
door eenzelfde, hetzij door twee verschillende advocaten bijgestaan. Die bijstand gebeurde 
door een advocaat van de permanentie, een ambtshalve aangestelde advocaat of de eigen 
advocaat van de verdachte. 
 

« Ja, alleen bij het eerste verhoor door de politie en ook bij de onderzoeksrechter » 
[V1A] 
 
« Je n’ai pas eu l’assistance de l’avocat devant la police. Elle ne l’a pas proposé et 
l’avocat n’a pas proposé de venir non plus. Mais j’ai eu l’assistance de l’avocat 
devant le juge d’instruction » [V8M] 
 
« Mijn advocaat zat daar, dus ik ben binnengebracht bij de onderzoeksrechter, de 
advocaat zat daar, maar het was niet dezelfde advocaat als degene die ik ’s 
morgens had gezien, want die van ’s morgens was een assistent en die ’s 
namiddags dat was de advocaat zelf […] » [V6A] 
 
« Nee. Ik had dus eigenlijk twee verschillende advocaten (één voor het vertrouwelijk 
overleg en het verhoor en een andere voor de zitting bij de jeugdrechter) » [V10E] 

 
Een kleine minderheid van de bevraagde verdachten werd daarentegen op geen enkel tijdstip 
bijgestaan door de advocaat, zulks om verscheidene redenen. Bepaalde verdachten wilden 
eerst en vooral geen advocaat en hebben afstand gedaan van dit recht gezien zij dit op dat 
moment niet nuttig achtten. Voor anderen was er bijvoorbeeld geen advocaat beschikbaar, 
soms wegens de staking. Bovendien betreuren bepaalde verdachten – als ze al dan niet 
afstand hebben gedaan van een advocaat – de afwezigheid van de bijstand van een 
advocaat omdat ze liever preciseringen hadden gekregen over hun dossier en ze denken dat 
de advocaat hen had kunnen helpen om zich beter uit te drukken.  
 

« Le juge devant moi, il l’a appelé plusieurs fois mais rien.  
[…] Moi, quand j’étais en train de parler devant le juge, j’étais en train de bégayer 
donc il comprenait pas ce que je voulais vraiment dire mais si l’avocat était là, ça 
aurait peut-être marché, je serais peut-être à la maison » [V2SH] 
 
« Oui. Ca aurait été mieux si elle avait été là pour expliquer. Et oui, moi je parle pas 
très bien le français donc » [V9M] 

 

Bijkomende onderbreking 
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Enkele verdachten hebben ons verteld een onderbreking van het verhoor van maximaal 15 
minuten te hebben genoten om een bijkomend vertrouwelijk overleg te kunnen hebben met 
hun advocaat. In twee gevallen kwam het verzoek van de verdachte. In vier gevallen 
gebeurde zulks op vraag van de advocaat teneinde een tijdens het verhoor aangehaald punt 
met de verdachte te verduidelijken, dat punt te plaatsen in zijn verklaringen of om de door de 
politie uitgeoefende druk tijdens het gesprek te verminderen.  
 

« Non, c’est quand on a commencé avec le juge et c’est moi qui a demandé parce 
qu’ils ont dit on a droit à 15 minutes je crois […] Ben, c’était presque fini et c’est moi 
qui a demandé de parler d’abord avec mon avocat pour voir après » [V9M] 
 
« Oui, il [l’avocat] l’a demandé la dernière fois […] car pour lui j’avais mis le point 
sur un détail sensible. J’ai dit quelque chose qui fallait pas, qui pouvait les mettre 
sur une piste » [V12SH] 
 
« De advocaat zei: “Daar wordt niet op geantwoord”. Dat heeft ze een keer paar 
gedaan, omdat de politie echt de druk aan het opvoeren was. En op een gegeven 
moment heeft ze gezegd van: “Nu gaan we het verhoor stilleggen en ik ga met mijn 
cliënt 5 minuten overleggen” » [V7A] 

 
Nut van de bijstand van de advocaat 
 
Een grote meerderheid van de verdachten acht de bijstand van de advocaat tijdens het 
verhoor nuttig, zulks om verscheidene redenen. De aanwezigheid van de advocaat wordt 
door de verdachte immers als belangrijk beschouwd omdat de advocaat hem de juridische 
termen van de wet en zijn rechten kan uitleggen, erop toeziet dat de procedures worden 
nageleefd, hem verdedigt door zich tot de rechter te richten om alternatieve oplossingen voor 
te stellen, en hem helpt om zich beter uit te drukken. Een meerderjarige Franstalige 
verdachte heeft eveneens gewezen op het nut van de aanwezigheid van de advocaat om de 
verdachte te helpen indien hij iets te verbergen heeft. Tijdens de nalezing van het proces-
verbaal kan de advocaat bovendien nagaan of de uitspraken van de verdachte correct 
werden omgezet en in geval van fouten het proces-verbaal laten verbeteren. Drie verdachten 
wijzen eveneens op het gegeven dat de aanwezigheid van de advocaat bij het verhoor de, 
soms zenuwachtige, verdachte geruststelt omdat laatstgenoemde niet langer alleen is om de 
vragen te beantwoorden. 
 

« Pour trouver les mots pour parler à la juge quoi parce que les avocats, ils ont les 
mots » [V5M] 
 
« C’est bien que l’avocat soit présent parce qu’il peut aider, discuter avec la police » 
[V1SH] 
 
« Ik vond het sowieso al beter dat die advocaat daar zat want zij kent ook een 
beetje mijn rechten, en ik zeg niet dat ik al mijn rechten ken maar ik ken de 
voornaamste en toen is het verhoor zeer vlotjes verlopen » [V6E] 
 
« Ja, omdat zij vele verbeteringen heeft aangebracht. Want soms formuleert de 
politie iets verkeerd in de verklaring als ze dat typen. Want na een bepaald stuk 
lezen ze dat een keer voor om te kijken of dat juist is en vaak staan er verkeerde 
dingen in waar dan ook eigenlijk de hele zin wordt verdraaid, en dan verbeterde 
mijn advocaat dat. En op het einde heeft zij ook de hele verklaring nog eens 
doorgenomen, want soms staan er dan nog een paar fouten in » [V2E] 

 
Bovendien stellen enkele verdachten, inzonderheid minderjarigen, dat de aanwezigheid van 
de advocaat een bescherming vormt die toelaat om te controleren dat de persoon door de 
politie niet wordt mishandeld, meer bepaald dat er geen druk of bedreigingen worden 
uitgeoefend en er geen slagen worden toegebracht door de politie.  
 

« Ten eerste in de verklaring van rechten staat dat ik niet verplicht ben om iets te 
zeggen. Maar de politie van Kortrijk slaat dat er gewoon uit. En als de advocaat erbij 
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is, zou de politie dat niet doen. Maar als er geen advocaat bij is, slaan ze het 
gewoon uit je mond » [V9E] 
 
« Ja, ook omdat als ze u ineens oppakken, je wordt zo geïntimideerd dat je even de 
kluts kwijt bent » [V7A] 

 
Daarnaast menen enkele verdachten dat het voorafgaand overleg met de advocaat nuttiger is 
dan de aanwezigheid tijdens het verhoor voor de politie en/of dat de aanwezigheid van de 
advocaat tijdens het verhoor voor de onderzoeksrechter of de jeugdrechter belangrijker is 
omdat hij de beslissing neemt om al dan niet op te sluiten. 
 

« O: En hoe vond je het dat je advocaat er bij was bij het verhoor bij de politie? 
Vond je dat nuttig? 
V: […] Ja, ik had ze [de advocaat] daarvoor gesproken, dus dan moest ze daar 
eigenlijk niet bijzitten bij het verhoor. Ik moet toch antwoorden op de vragen. 
O: Dat maakte voor u dus geen verschil dat de advocaat erbij was?  
V: Nee.  
O: En tijdens het verhoor door de onderzoeksrechter had je een andere advocaat. 
Vond je het nuttig bij de onderzoeksrechter dat daar een advocaat bij was? 
V: Jawel, daar wel, want daar had ik wel stress, voor hetzelfde geld zeg ik foute 
dingen en sta ik verder van huis. 
O: Dus bij de onderzoeksrechter vond je dat eigenlijk belangrijker dan bij de politie? 
V: Ja. 
O: En hoe vond je de tussenkomst daar van je advocaat?  
V: Ja, hetzelfde, ik ken daar allemaal niks van, ik sta daar perplex, ik laat alles maar 
op mij afkomen en ik geef antwoord op de vragen. 
O: En heeft de advocaat bij de onderzoeksrechter een meer actieve rol gespeeld? 
V: Nee, niks, gewoon afwachten. » [V2A] 
 
« Chez le juge, c’est le plus important parce qu’il prend la décision. Moi, je sais ce 
que je dois dire devant le juge mais l’avocat est là plus pour soutenir, pour pousser 
l’argument, pour obliger la juge à, enfin pas obliger, à essayer d’orienter la juge vers 
une meilleure décision » [V12SH] 

 
Daarentegen vindt een minderheid van de verdachten dat de bijstand van een advocaat 
overbodig is. Ofwel heeft de advocaat niet veel te zeggen ofwel zegt hij niet de "goede" 
dingen, ofwel is de verdachte van mening dat hij geen advocaat nodig heeft. 
 

« Goh, ik weet niet. Hij mocht toch niets zeggen, hij was toch altijd bezig met zijn 
gsm. Dus het maakt eigenlijk niet uit. De advocaat is niet tussengekomen tijdens het 
verhoor » [V10E] 
 
« Ben, il a pas dit grand-chose. Il préférait rien dire parce que c’était pas mon 
avocat, il connaissait pas le dossier » [V3SH] 
 
« L’avocat c’est bien pour parler quand c’est payé, mais pas quand c’est pas 
payé… Elle n’a rien dit… » [V11A] 
 
« Nee, eigenlijk niet, de advocaat zei niets. Ze heeft nooit gezegd dat ze ergens niet 
mee akkoord was. Tegen mij zei ze eerst van het zo te doen, en tegen de 
jeugdrechter zei ze dan weer iets anders. De advocaat heeft gewoon gezegd dat ze 
akkoord was met de jeugdrechter. Ja, dus in de gang heb ik aan haar gevraagd of 
ik naar een gesloten instelling zou moeten. En toen zei ze dat ze dacht van niet, en 
dat ze als dat toch zou zijn, zou proberen dat dat niet zou moeten. En op het 
moment dat de jeugdrechter dat zei, zei ze dat ze daar akkoord mee was » [V9E] 
 
« Ja, omdat ik hem niet nodig had. Omdat ik bij mijzelf had gezegd dat ik van het 
begin af aan de waarheid zou spreken. Ik wou niet dat mijn advocaat bij het verhoor 
was. Enkel de tolk, om de verklaring te vertalen » [V8A] 
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3.1.8. Zwijgrecht 

 
Gebruik van het recht 
 
Een grote meerderheid van de bevraagde verdachten geeft aan het zwijgrecht niet te hebben 
ingeroepen, hoewel de politie en/of de onderzoeksrechter hen op dit recht hebben gewezen 
of de verdachten dit recht al kenden. Een verdachte betreurt echter dat recht niet te hebben 
ingeroepen. 
 

« Ben j’ai même dit à la police « ben écoutez, j’ai le droit de prendre ma défense, de 
parler » […] » [V4M] 
 
« Pour moi, il faut toujours dire la vérité, ça ne sert à rien de garder le silence et de 
ne rien dire, déjà, de là tu sais que tu es coupable donc ça sert à rien le droit au 
silence » [V10SH] 
 
« Nan je savais que je devais parler. C’est mieux pour moi de parler, de me 
défendre plutôt que de garder le silence parce qu’avec le silence, on peut 
interpréter ce qu’on veut » [V7SH] 
 
« : Ik wist dat ik een zwijgrecht had. Maar ik heb geen gebruik van gemaakt, omdat 
ik wist dat als ik de waarheid zou vertellen, dat er toch rekening mee zou worden 
gehouden. Maar dat is niet gebeurd, dus…Door de waarheid te vertellen heb ik 
mezelf in de zak gezet. […] 
O: Dus in de toekomst zou je misschien wel gebruik maken van je zwijgrecht? 
V: Ja » [V10E] 

 
Het zwijgrecht werd dus slechts door enkele verdachten ingeroepen, hetzij op eigen initiatief, 
hetzij op advies van hun advocaat. Twee van die verdachten hebben het zwijgrecht 
ingeroepen bij de politie, maar niet bij de onderzoeksrechter. Bovendien werd het zwijgrecht 
soms uitsluitend voor welbepaalde vragen ingeroepen. Twee minderjarige Franstalige 
verdachten, die reeds meerdere malen met het gerecht te maken kregen, zeggen dat het 
gebruik varieert naargelang van de omstandigheid, zoals de ernst van de gepleegde feiten. 
 

« Moi, ce que je fais généralement quand je suis au commissariat, j’utilise le droit du 
silence et, quand je suis devant le juge, là je parle avec le juge. […] Si je garde le 
silence, c’est encore pire hein devant le juge » [V2SH] 
 
« Ca m’est déjà arrivé de dire « je n’ai rien à déclarer » […] quand on m’accuse 
pour rien, quand je n’ai pas envie de me casser la tête avec les flics, je m’arrange 
avec le juge » [V14SH] 
 
« Neen, niet bepaald [zwijgrecht gebruikt]. Maar ik heb wel op sommige vragen niet 
geantwoord, wat ik misschien anders toch gedaan had » [V10A] 
 
« Pour moi, il faut utiliser ce droit en fonction des circonstances » [V7M] 

 
Advies van de advocaat 
 
Toch blijkt dat de advocaten, in de meeste gevallen, hun cliënt de raad hadden gegeven om 
niet te zwijgen en wel degelijk te spreken. Soms heeft de advocaat bepaalde verdachten 
daarentegen wel de raad gegeven om hun zwijgrecht in te roepen. 
 

« De advocaat heeft mij aangeraden om te praten » [V3A] 
 
« Nee, ze zei “als het over de zware feiten gaat, kan je beter de waarheid vertellen, 
dan zal je straf milder zijn” » [V6E] 
 
«Mon avocat, il m’a dit “tu dis la vérité et tu parles”. T’assumes quoi » [V4SH] 
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« Ja, hij zei je kan 2 dingen zeggen, ofwel “Ik beroep me op mijn zwijgplicht” ofwel 
“Ik wil er met mijn advocaat over overleggen over dat feit” » [V7A] 
 
« […] want de politie is zeker al 7 keer gekomen om mij uit te halen voor verhoor. 
En dus heb ik mijn advocaat gebeld en die zei me: “zwijg gewoon, niets zeggen” » 
[V7E] 
 
« Oui, oui, elle m’a dit que “si t’es pas sûr des choses qui se sont passées, t’es pas 
obligé de t’inculper toi-même” »  [V9M] 
 
« Quand ils m’ont frappé, l’avocat est venu et m’a dit “si tu en as pas envie tu n’es 
pas obligé de parler, tu peux dire que tu gardes le silence et dire que tu n’as rien à 
déclaré” » [V11SH] 

 

3.1.9. Bijstand van een tolk 

 
In de meeste gevallen hebben de bevraagde verdachten geen tolk nodig gehad gezien de 
procedure in hun moedertaal of in voor hen verstaanbare taal plaatsvond, te weten het Frans 
of het Nederlands. In twee gevallen hadden de verdachten moeilijkheden om de taal te 
begrijpen of te lezen. Zij hebben zich echter uit de slag kunnen trekken en hadden dan ook 
geen nood aan tolk.  
 
Enkele verdachten, die een andere taal dan het Frans of het Nederlands spraken, hebben 
daarentegen wel de bijstand van een tolk gehad omdat zij de taal van de procedure niet 
begrepen of in het geval van een slechthorende verdachte omdat hij een tolk gebarentaal 
nodig had. Die verdachten vonden de aanwezigheid van de tolk belangrijk om goed te 
begrijpen wat hun werd gezegd of gevraagd. Niettemin hebben twee verdachten aangegeven 
dat de kwaliteit van de vertaling niet goed was. 
 

« O: Avez-vous trouvé cette assistance utile ? 
V: C’était important pour comprendre ce qu’on me demande et pour pouvoir 
m’exprimer avec la langue des signes » [V1SH] 
 
« V: Ja, zowel bij de politie als bij de onderzoeksrechter. 
O: Hoe heeft u deze bijstand ervaren? 
V: Toen ik de eerste keer bij de politie was, was het een goede tolk. De tolk was zelf 
ook van Irak. En de tolk bij de onderzoeksrechter was misschien van Palestina of 
Jordanië of Syrië en ik verstond hem heel goed. Maar toen ik voor de raadkamer 
moest komen, toen was er wel een probleem met de tolk. De tolk was van Marokko 
of Algerije en ik verstond hem niet goed. En de rechter wist dat niet want die kon 
ons ook niet verstaan. Ik zei dan tegen de rechter dat ik en mijn tolk een 
verschillend dialect hebben. En ik begreep ook niet dat de procureur bijvoorbeeld 
10 minuten aan het spreken was en dat mijn tolk dan maar één zin tegen mij zei. En 
ik vroeg hem dan: “Zeg je alles wel?”. En de tolk zei dan: “Ja, ja” » [V1A] 
 
« Nee, één tolk was niet goed. Twee maand geleden moest ik voor de rechtbank 
komen, en de tolk vertaalde toen niet alles (niet woord voor woord, nvdr.) wat de 
rechter zei. Dat was niet goed. Er is een andere tolk, een vrouw, en zij is wel goed. 
Ze vertaalt echt elk woord. En dat is goed. Want je moet weten wat je advocaat zegt 
en wat de rechter zegt. Wat hun woorden zijn. En niet te algemeen. Ik moet weten 
wat de procureur zegt. Maar er zijn goede en slechte tolken […] » [V8A] 

 

3.1.10. Navolgende verhoren door de politie 

 
Een groot deel van de bevraagde verdachten – Franstalig, Nederlandstalig, meerderjarig of 
minderjarig – meent dat het nuttig is dat de advocaat aanwezig is bij elk navolgend verhoor 
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afgenomen door de politie na de wettelijke termijn van 24 uur, zulks om verscheidene 
redenen. Eerst en vooral zijn bepaalde verdachten van mening dat de aanwezigheid het 
mogelijk maakt om beter te worden verdedigd en bijstand te krijgen om zich uit te drukken en 
de gebruikte juridische termen en/of fasen van de procedure beter te begrijpen.  
 

« Je trouve ça dommage ouais, ce serait bien qu’il soit là comme ça, au moins, il 
suit tout le dossier parce qu’après ils peuvent trouver des entourloupes pour nous 
coincer aussi […] » [V2M] 
 
«  Ja dat vind ik wel, ja. […] Omdat ik daar een beetje een leek in ben, in welke 
rechten en plichten ik heb. En dus is het wel belangrijk en is het wel goed voor jezelf 
bijvoorbeeld te veroordelen van feiten die je gepleegd hebt. Of dat je kan 
terugvallen op dingen die je daarvoor allemaal verklaard hebt, om die teniet te laten 
verklaren omdat ik bijvoorbeeld onder methadon zat of onder drugs zat » [V4A] 
 
«  Oui, ce serait bien. […] Je vois pas pourquoi elle pourrait pas venir aux auditions 
suivantes alors qu’elle a été là à la première. Vu que c’est elle qui suit le dossier, ce 
serait utile qu’elle puisse être présente à toutes les auditions » [V3SH] 
 
« Ja, zeker. Want als de advocaat erbij is zullen de agenten binnen de lijntjes blijven 
en zullen ze ook niet zoveel zeggen. Maar bij het tweede verhoor zullen ze je 
confronteren met de bewijzen, die ze eigenlijk ook al bij het eerste verhoor hadden, 
maar dan pas zullen ze erover beginnen te praten. En een advocaat heeft ervaring 
met zo’n zaken. Daarom vind ik dat wel nuttig. » [V7E] 

 
Enkele verdachten – waaronder een grote meerderheid minderjarigen en een grote 
meerderheid Nederlandstaligen – hebben hier ook aan toegevoegd dat de aanwezigheid van 
de advocaat eveneens toelaat om toezicht te houden op het gedrag van de politie om zo druk 
op en mishandeling van de verdachte te voorkomen. 
 

« Je trouve que l’avocat doit être présent pendant toutes les auditions. C’est utile 
pour éviter les abus de la police » [V7M] 
 
« Ja, natuurlijk. Want ik ben in totaal 13 keer verhoord door de politie en de politie 
permitteert zich toch wel meer als er geen advocaat bij is » [V1A] 
 
« Omdat zij u uiteindelijk wel kunnen helpen met bepaalde wetten of feiten, hoe dat 
het moet. Bijvoorbeeld, nu zegt u zelf dat ik die papieren [de verklaring van rechten] 
moest krijgen. En ja, ik heb die niet gehad. Dat is voor mij eigenlijk hard om te 
horen, dat ze zo met iemand omgaan. Uiteindelijk, je wordt op de grond gestampt, 
gekrabd, mijn been lag open. Daar wordt dan ook niet naar gekeken. Ik ben één 
van de rustigste personen, dat mag gevraagd worden aan mijn vriendin, ik heb nog 
nooit iets aan de hand gehad, nog nooit iets voor slagen en verwondingen… Dus 
dan vind ik het wel heel spijtig. » [V9A] 
 
« V: Ja, want het is eigenlijk veel beter. Het is gewoon beter om eerst te overleggen 
met de advocaat, dan weet je ook met wie je moet praten en wat je moet zeggen, 
het is veel beter. Het is veel moeilijker zonder advocaat.  
O: En voel jij je tijdens het verhoor ook meer gesteund als je advocaat er bij zit?  
V: Kijk, als je advocaat er bij is kan je ook minder snel onder druk worden gezet. 
Niet gelijk onder druk maar het komt er op neer. En ik denk zonder advocaat dat ze 
je gemakkelijk gaan kwaad krijgen, snapt u, want mijn advocaat heeft zelf ook 
gezegd tegen mij als ze echt gaan aandringen ga ik zeggen stoppen, en ze heeft 
mij echt uitgelegd van en ik denk als dat zonder advocaat was dat ze dat veel 
gemakkelijker gingen doen. » [V2E] 

 
Enkele verdachten vermelden bovendien dat de ambtshalve aanwezigheid van de advocaat 
enkel nuttig is voor ernstige zaken, indien de gebruikelijke advocaat van de verdachte het 
volledige dossier volgt, of zelfs dat de aanwezigheid van de rechter nuttig is voor iedere 
verschijning voor de rechter, maar niet voor de politie. 
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« V: Ja, ik denk dat dat wel nuttig is. Enfin, niet voor de meest onnozele kleine 
dingskes, maar voor serieuze zaken. Maar ja, de vraag is hoe ga je dat onderscheid 
maken? Omdat ik heb dan op de eerste raadkamer, toen had ik het dossier gelezen 
en toen heb ik ook verklaard: “Ik wil meewerken aan het onderzoek, ik wil nu een 
verklaring afleggen”. En toen had ik vooraf met mijn advocaat wel besproken van 
wat ga ik zeggen en wat ga ik niet zeggen, maar het afleggen van die verklaring 
heeft ongeveer 4 uren geduurd. En dat is lang.  
O: En daar was uw advocaat niet bij? 
V: Nee daar was de advocaat niet bij. 
O: Dus eigenlijk bij de verhoren waar de advocaat bij was, is niks gezegd, en bij het 
verhoor waar iets gezegd is, was er niemand bij?  
V: Ja zo was het. Maar als je door het rood bent gereden dan is dat misschien niet 
relevant, maar dan word je normaal ook niet aangehouden he. » [V6A] 
 
«  V: Si j’ai encore cet avocat-là, ça sert pas à grand-chose. Si j’ai mon avocat 
d’avant, ouais, j’aimerais bien. 
O: A chaque audition ? 
V: Ouais, à chaque audition » [V5SH] 
 
« O: Dus jij vindt niet dat je noodzakelijk een advocaat moet hebben als 
minderjarige? 
V: Dat hangt ervan af. Als je iemand bent die veel dingen niet begrijpt, zou ik wel 
een advocaat erbij nemen. Maar zoals mij, ik spreek Nederlands, ik begrijp alles wat 
ze zeggen, daarvoor heb ik geen advocaat nodig. Misschien alleen als je moet 
voorkomen voor de jeugdrechter, maar dat is volgens mij wel normaal dat daar een 
advocaat bij is. 
O: Maar bij de politie vind je dat niet altijd nodig? 
V: Nee, dat is eigenlijk niet nodig. Maar langs één kant is dat wel goed, dat geeft u 
toch een gevoel dat je mag beslissen of er een advocaat bij is of niet. Want 
daarvoor werd die vraag niet gesteld. Maar nu wel en dat is beter want dat betekent 
dat ze nu ook meer naar u willen luisteren. En dat is goed. » [V3E] 

 
Een kleine minderheid van de ondervraagde verdachten, hetzij Franstalig, Nederlandstalig, 
meerderjarig of minderjarig, denkt dat het niet nuttig is dat de advocaat bij ieder navolgend 
verhoor aanwezig is. Inzonderheid indien het om dezelfde feiten gaat of indien de verdachten 
reeds in aanraking zijn gekomen met het gerecht. Voor anderen gaat de voorkeur dan weer 
veeleer uit naar een voorafgaandelijk overleg vóór elke navolgend verhoor, eerder dan de 
aanwezigheid van de advocaat tijdens het verhoor. 
 

« Je trouve important que l’avocat soit là pour la première audition mais pas 
nécessairement aux autres auditions » [V8M] 
 
« Ben si c’est pour la même histoire, je pense pas quoi » [V5M] 
 
« Goh, ik weet niet. Als je nog niet veel verhoord bent, kan dat wel handig zijn. Maar 
als je het al veel hebt meegemaakt en weet wat er gaat gebeuren, dan maakt dat 
niet zo heel veel uit. Maar voor andere mensen kan dat misschien nog wel nuttig 
zijn » [V10E] 
 
« V: Hmm dat is moeilijk. Het zou zeker goed zijn denk ik als je ervoor even met een 
advocaat zou kunnen spreken als je weet waar het over gaat en een overleg zou 
kunnen doen. Dat de advocaat daarna erbij zou zijn zou ik ook wel goed vinden 
maar minder belangrijk. Want ik ben ook uitgehaald geweest en dat was voor 
andere zaken en daar zat ik ook zonder advocaat. Als ik eerst een overleg had 
kunnen doen zou het wel fijn geweest zijn. En dat is niet gebeurd. 
O: Dus eigenlijk vind je dat overleg ook nuttiger dan de bijstand bij het verhoor zelf? 
V: Ja want de advocaat weet waarover het gaat en dan kan deze zeggen van “kijk 
wat is er gebeurd, ik vind dat je dit en dit moet vermelden en dat misschien liever 
niet.” En dan weet je ook wat het belangrijkste is om te zeggen. » [V10A] 
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3.1.11. Andere thema's 
 
Tijdens de interviews werden ook nog andere thema's aangehaald. 
 
Zoals de wachttijd voor de komst van de advocaat om het verhoor te kunnen starten die door 
enkele verdachten als te lang wordt beschouwd. Diezelfde verdachten zijn eveneens van 
mening dat het nutteloos is om, indien er geen advocaat is, te wachten tot de wettelijke 
termijn van twee uur is verstreken alvorens met het verhoor te kunnen starten Een 
minderjarige Nederlandstalige onderstreept eveneens dat de nachtelijke verhoren de 
mogelijkheid op een beschikbare advocaat verkleinen, wat volgens hem een techniek van de 
politie is. 
 

« […] Bij het eerste verhoor vroeg de agent mij of ik een advocaat wou hebben en 
toen heb ik ja gezegd. Maar ik moest dan heel lang wachten en dan hebben ze ons 
om half één ’s nachts uit de cel gehaald voor verhoor. En dan zeiden ze tegen ons 
dat ze het advocatenbureau hadden gebeld, maar dat er niemand van de 
advocaten gestuurd kon worden; En dan heeft de agent aan mij gevraagd of ik een 
verklaring wou afleggen of wou wachten tot de volgende dag, dan pas zou er een 
advocaat kunnen komen […] » [V7E] 
 
« Oui, c’est utile. Ce qui n’est pas utile, c’est d’attendre les deux heures quoi. Qu’ils 
disent juste si il y a quelqu’un ou si y a pas quelqu’un, on passe » [V14SH] 
 
« En plus, j’ai du attendre deux heures avant d’être auditionnée » [V10M] 
 
« […] Want ik moest drie uur wachten tot ik mijn verhoor bij de politie pas heb 
morgen doen en ik vind dat wel een beetje lang. Want pas na drie uur zeiden ze: “er 
is niemand”. En dat duurt wel lang » [V3E] 

 
Verder geven enkele verdachten aan dat zij tijdens hun aanhouding door de politie slecht 
werden behandeld of mishandeld (zie eveneens de voorbeelden bij de andere thema's – 
zoals reeds werd aangehaald kunnen wij de waarheidsgetrouwheid van die uitspraak niet 
controleren). 
 

« […] Salduz, c’est de la merde ! On m’a laissé ici 48 heures sans manger, boire ou 
aller aux toilettes. […] » [V10M] 
 
« Neen. Ik weet wel dat ik een hele dag heb moeten wachten op mijn advocaat, 12 
uur lang zonder eten en drinken » [V2A] 

 
Een meerderjarige Nederlandstalige verdachte zegt dat bij gebreke van de nuttige 
aanwezigheid van de advocaat aan de hand van een audiovisuele opname van het verhoor 
zou kunnen worden nagegaan of alles volgens de regels verloopt. Weliswaar wordt de 
voorkeur gegeven aan een menselijke controle van het verhoor.  
 

« O: Zou het ook een camera kunnen zijn ? 
V: Ja om de agressie te zien. Maar het blijft een camera van de politie […]. Het is 
altijd beter dat het een persoon is om toe te kijken zoals jullie of een advocaat » 
[V3A] 

 
Ten slotte menen meerdere bevraagde verdachten dat de Salduz-wet en dus de 
aanwezigheid van de advocaat een goede zaak is. Een van hen onderstreept meer bepaald 
dat de aanwezigheid van de advocaat aanspoort tot een betere samenwerking met de politie. 
 

« […] Ik heb ook heel hard gemerkt dat de politie veel beter meewerkt als er een 
advocaat bij zit en dat is goed. […] Ja en dat ze ook veel meer uitleg geven, 
tegenover als er geen advocaat bij zit, het gaat er een beetje sneller en harder aan 
toe dan » [V10A] 
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3.2. Politie 
 
 
Hierna geven we de verwerking weer van de vragenlijsten die door de beide meldpunten 
Salduz bij de politie werden ingevuld, zijnde de Federale Politie en de Vaste Commissie van 
de Lokale Politie. 
 
 

3.2.1. Federale Politie 

 
1) Huidige verloop van de toepassing van de Salduz-wet 
 
De federale politie vindt nog steeds dat de toepassing van de Salduz-wet in de meeste 
gevallen goed is verlopen, maar voor grotere operaties ook ingewikkelder is gebleken. De 
federale politie onderstreept opnieuw de moeilijkheden die reeds in de voorgaande 
evaluatierapporten werden aangehaald: 

- de logheid van de procedure; 
- het aanzienlijke tijd- en capaciteitsverlies; 
- de terugkerende afwezigheid van de advocaten voor de permanentie en 

inzonderheid de problemen die zich kunnen voordoen wanneer er in eenzelfde 
dossier meerdere verdachten van hun vrijheid beroofd zijn en er slechts een 
advocaat beschikbaar is (hoe bepalen welke verdachten al dan niet bijstand van 
een advocaat kunnen genieten); 

- de problemen met de infrastructuur: soms onvoldoende zalen beschikbaar voor 
overleg, problemen met de akoestische isolatie van die zalen. 

 
De federale politie wijst evenwel op nieuwe problemen die zijn opgedoken: 

- De advocaten vragen voortaan een document aan de politie om hun aanwezigheid 
tijdens het verhoor te bevestigen. De politiediensten moeten dergelijke verzoeken 
systematisch weigeren gelet op de extra werklast die hierdoor wordt veroorzaakt, 
vooral omdat het bewijs van hun aanwezigheid voortvloeit uit het proces-verbaal en 
de webapplicatie. 

- Wanneer een advocaat wordt gecontacteerd en een opdracht om bijstand te 
verlenen aanvaardt, kan hij niet meteen beoordelen of er sprake is van een 
eventuele onverenigbaarheid omdat hij bijvoorbeeld reeds in het dossier is 
opgetreden; 

- De maximalistische visie op de Salduz-wet door de rechters en het gegeven dat zij 
de bijstand van de advocaat wensen voor elk verhoor. In geval van een dergelijk 
verzoek vraagt de federale politie dan ook een kantschrift ter bevestiging. De 
onderzoeksrechters nemen dus hun eigen verantwoordelijkheid op (inzonderheid 
met betrekking tot de mogelijke schendingen van het beroepsgeheim); 

- Tijdens verhoren op uitnodiging (categorie III), bijvoorbeeld in financiële dossiers, 
eisen de onderzoeksrechters soms dat de advocaat eveneens aanwezig is of eist 
de advocaat een voorafgaand vertrouwelijk overleg met zijn cliënt; 

- De rol van de advocaat bij een reconstructie en de mogelijkheid van een nieuw 
voorafgaand overleg. De federale politie onderstreept dat zulks afhankelijk is van de 
beslissing van de onderzoeksrechter;  

- De afwezigheid van de voorafgaande mededeling van de feiten in het kader van 
verhoren van minderjarige slachtoffers of getuigen. De ondervrager van de politie is 
dan ook verplicht om in zijn proces-verbaal alle verzoeken op te nemen die strijdig 
zijn met de wet. Deze handeling behoort dan ook volledig tot de bevoegdheid van 
de magistraat; 

- De onmogelijkheid om de identiteit van personen na te gaan waarmee de advocaat 
na het vertrouwelijk overleg of na het verhoor contact opneemt (moet in het geval 
van een schending van het geheim van het onderzoek in meer strafrechtelijke 
bepalingen of meer onderzoeksmiddelen, zoals telefonie, worden voorzien?). 
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De federale politie haalt ook nog een aantal nieuwe goede praktijken aan. Voorbeelden 
daarvan zijn: 

- Het aanstellen van een verantwoordelijke persoon voor de Salduz-toepassing in het 
kader van grote onderzoeken met een uitstekende kennis van de Salduz-wet, 
waardoor de ondervragers kunnen worden vrijgesteld van de aan de Salduz-
gebonden formaliteiten; 

- Het maken van afspraken met de permanentiedienst voor geplande acties opdat in 
de aanwezigheid van een aantal advocaten kan worden voorzien. Deze handelwijze 
houdt niettemin een extra werklast in die niet kan worden veralgemeend. 

- In het kader van een geplande actie met diverse vrijheidsbenemingen wordt de 
balie ervan op de hoogte gebracht dat een bepaald aantal advocaten ter 
beschikking moet worden gesteld. De onderzoeksrechter voert de verhoren zelf uit 
in aanwezigheid van de advocaten; het voorafgaand overleg vindt plaats in het 
politiebureau (de politie zal echter geen verhoor afnemen). 

 
De federale politie stelt tot slot voor om in een flexibelere procedure te voorzien indien de 
verdachte het overleg of de bijstand weigert of indien de advocaat aangeeft dat hij niet 
aanwezig kan zijn binnen de termijn van twee uur zodanig dat het verhoor onmiddellijk kan 
plaatsvinden. 
 
 
2) Permanentiedienst van de balie (webapplicatie/callcenter/noodnummer 
BJB56) 
 
De federale politie wijst op een reeks problemen of moeilijkheden die ze ondervonden bij het 
gebruik van de webapplicatie. Bijvoorbeeld: 

- een eenheid van de federale politie kan niet als verhoorplaats worden gekozen; 
- indien een Nederlandstalige politieagent bijstand vraagt voor een Franstalige 

verdachte neemt de webapplicatie standaard contact op met een Nederlandstalige 
advocaat; 

- wanneer een door de webapplicatie gecontacteerde advocaat niet kan komen, 
stuurt laatstgenoemde soms een confrater in zijn plaats terwijl ook door de 
permanentiedienst een andere advocaat wordt gestuurd. Er bieden zich dan twee 
advocaten aan op de verhoorplaats; 

- terugkerende problemen inzake de technische werking van de applicatie. Soms 
moeten de politieagenten wachten en verschijnt het antwoord pas een half uur later 
na een 'refresh' of 'reboot'; 

- informaticabugs van de applicatie: het lezen/afdrukken/knippen en plakken van 
alles wat in de rubriek 'incident' werd ingevuld is onmogelijk, tab 'hangend dossier' 
dat vaak naar een nieuw dossier verwijst, onmogelijkheid om naar het vorige 
scherm terug te keren; 

- de webapplicatie is niet gebruiksvriendelijk (er moet in een demoversie worden 
voorzien). 

 
Wat de organisatie van de Salduz-permanentie en de beschikbaarheid van de advocaten 
betreft, meldt de federale politie het volgende: 

- de veelvuldige afwezigheid van advocaten voor de permanentie in bepaalde 
arrondissementen tijdens de nacht of het weekend (wanneer het vakje "overweegt 
afstand" wordt aangevinkt, is er wel een advocaat beschikbaar voor het 
voorafgaand telefonisch contact); 

- voornamelijk jonge advocaten op de permanentielijst; 
- geen Franstalige advocaten beschikbaar voor een Nederlandstalig arrondissement 

(wat de behoefte aan een tolk verklaart); 
- de verdachten met een eigen advocaat (die niet op de permanentielijst staat) 

begrijpen niet waarom zij eerst met een andere advocaat contact moeten hebben;  
- bepaalde advocaten weigeren in te staan voor de Salduz-bijstand van hun eigen 

cliënten;  

                                                 
56 Bureau voor Juridische Bijstand 
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- sommige advocaten laten hun bijstand afhangen van de financiële mogelijkheden 
van de 'cliënt' - wat in het proces-verbaal moet worden vermeld;  

- het is reeds gebeurd dat twee verdachten in eenzelfde dossiers door twee 
verschillende advocaten werden bijgestaan die tot eenzelfde advocatenkantoor 
behoren of dat twee verdachten in eenzelfde dossier door dezelfde advocaat 
worden bijgestaan; 

- de advocaat van de verdachte komt aan nadat een advocaat via de webapplicatie is 
opgeroepen en zich heeft aangeboden (probleem dat de advocaten onderling 
moeten oplossen, geen probleem van de politie); 

- het komt ook voor bij een contact met de permanentiedienst "geen advocaten 
beschikbaar zijn" en dat wanneer de onderzoeksrechter met de balie contact 
opneemt er dan toch een advocaat beschikbaar is; 

- er bestaat verwarring: wanneer de webapplicatie aangeeft dat geen enkele 
advocaat beschikbaar is, raadt de magistraat aan om rechtstreeks contact op te 
nemen met het Bureau voor Juridische Bijstand en zegt dat Bureau dat er geen 
contact met hen moet worden opgenomen; 

- sinds de staking van de Franstalige advocaten blijven bepaalde politieagenten 
gebruik maken van het systeem dat tijdens de stakingsperiode werd ingevoerd, te 
weten telefonisch contact met de stafhouder. 

 
 
3) Vertrouwelijk overleg en bijstand met de advocaat 
 
De federale politie heeft vooreerst de afstand van de bijstand aangekaart. Zij benadrukken de 
logheid van de wet wanneer de verdachte overweegt afstand te doen van de bijstand van de 
advocaat en achten het noodzakelijk om duur van het telefonisch overleg te beperken. Zij 
vermelden eveneens het moeilijke contact met de telefonische permanentie voor een 
telefonisch overleg. 
 
Bovendien stelt de federale politie voor dat in de verklaring van rechten duidelijk wordt 
gepreciseerd dat de verdachten zelfs de kosten van hun advocaat moeten betalen aangezien 
velen er immers van uitgaan dat die kosteloos is. 
 
De federale politie heeft geen kennis van nieuwe recente incidenten omtrent de veiligheid van 
de advocaat tijdens het overleg of het vertrouwelijke karakter van het voorafgaand overleg, 
maar meldt wel opnieuw enkele problemen met de infrastructuur: gebrek aan isolatie, 
afwezigheid van meeting-boxes. De politie heeft het ook over een zeker wantrouwen van de 
advocaten tegenover de politieagenten. Bepaalde advocaten denken dat de politieagenten 
hen in de gaten blijven houden en hun lippen lezen. 
 
Wat de eigenlijke bijstand van de advocaat betreft, werd de federale politie in kennis gesteld 
van een nieuw probleem, meer bepaald dat tijdens de reconstructie (waarvan de uitvoering 
werd goedgekeurd door de verdachte) de advocaat opnieuw vertrouwelijk overleg met zijn 
cliënt heeft verkregen met als gevolg dat de verdachte van mening is veranderd over het 
meewerken aan die reconstructie, die uiteindelijk niet heeft plaatsgevonden. De federale 
politie haalt wel enkele moeilijkheden aan die reeds in de vorige evaluatierapporten aan bod 
zijn gekomen zoals de actieve interventies van bepaalde advocaten tijdens het verhoor en de 
onderbreking van de bijstand van de advocaat omdat hij moet vertrekken. 
 
 
4) Impact op de interne werking 
 
Volgens de federale politie heeft de Salduz-wet een impact op de dagdagelijkse werking van 
de politie en zorgt die wet voor een reeks problemen, zoals: 

- bepaalde terugkerende problemen met lokalen; 
- een daling van het aantal gecoördineerde acties, een daling van het aantal 

aanhoudingen en verhoren op grond van het tijdstip van aanhouding in bepaalde 
arrondissementen; 

- tijdens grote acties is extra politiepersoneel vereist; 
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- het bestaan van verschillende richtlijnen met betrekking tot de wachttijd van 
advocaten wanneer wordt aangegeven dat er geen advocaat beschikbaar is. 
Volgens bepaalde magistraten moet het verstrijken van de termijn van twee uur 
worden afgewacht alvorens met het verhoor kan worden gestart, andere 
magistraten zijn dan weer van mening dat het verhoor onmiddellijk van start kan 
gaan; 

- problemen bij reconstructies met betrekking tot de toepassing van de Salduz-wet; 
- aanzienlijk tijdverlies door het naleven van de procedure en toename van de 

administratieve werklast ('de vorm krijgt voorrang op de inhoud'). De Salduz-wet 
leidt tot extra werk voor de politie, inzonderheid: 

o Meer telefonisch verkeer (met advocaten en met de permanentiedienst) 
tussen het andere werk door, waardoor de onderzoeker soms “geblokkeerd” 
blijft aan een telefoontoestel en een bureel; 

o Meer werk door het bijhouden van de webapplicatie; 
o Meer werk door het nauwkeurig bijhouden welke verrichtingen op welk tijdstip 

plaatsvonden en door welke collega ze werden uitgevoerd; 
o Meer werk door het moeten organiseren van een toezicht op de verdachte 

terwijl de onderzoeker aan het wachten is, aan het bellen is, of met de 
webapplicatie bezig is; 

o Meer capaciteit door de organisatie van de ontvangst van de advocaat in het 
politiegebouw, diens begeleiding in het gebouw naar de 
consult/verhoorruimte, het scannen en in bewaring geven van persoonlijke 
bezittingen. Tevens omdat tijdens de pauze ook begeleiding van de advocaat 
moet voorzien worden binnen de politiegebouwen; 

o Meer werk doordat er meer verplaatsingen moeten gebeuren met de 
verdachte in het gebouw of zelfs buiten het gebouw (naar een andere 
politiezone, consult/verhoorruimte, bijkomend vertrouwelijk overleg via de 
telefoon,…); 

o Meer werk doordat afspraken moeten worden geregeld met de advocaat 
inzake navolgende verhoren, eventueel ook voor de onderzoeksrechters; 

o Als feiten worden bekend waarvoor de onderzoeksrechter nog niet gevat is of 
als via het sporenonderzoek nieuwe feiten aan het licht komen waarvoor een 
arrestatie mogelijk is, vereist dit telkens een opnieuw opstarten van een 
verhoor met alle rechten daaraan verbonden; 

o Tijd- en capaciteitsverlies indien de beëdigde tolken niet willen tolken tijdens 
het vertrouwelijk overleg én tijdens het verhoor. Omdat het dikwijls moeilijk is 
om voor sommige talen meerdere tolken te vorderen, gaat daardoor heel wat 
tijd verloren bij de cruciale fase van het begin van een onderzoek; 

o Tijd- en capaciteitsverlies voor het uitnodigen en het opnieuw instuderen van 
een dossier, als een verdachte van categorie III beslist eerst een advocaat te 
raadplegen voor zijn verhoor en pas na enkele weken terugkomt. Bovendien 
kan de veiligheid een probleem vormen aangezien de verdachte voortaan 
weet wanneer hij zal worden verhoord en zijn medeplichtigen kan 
waarschuwen. 

o Vooral veel tijd- en capaciteitsverlies door het toekennen van Salduz-rechten 
waar de wet dit niet voorziet, zoals bij verhoren met de bijstand van een 
advocaat voor verdachten van categorie III. Bovendien moeten dergelijke 
verhoren dikwijls in functie van de agenda van de advocaat gebeuren. 

 
Volgens de federale politie heeft de Salduz-wet niettemin veranderingen teweeg gebracht in 
het functioneren van justitie. Voorbeelden daarvan zijn: 

- een daling van de vrijheidsbenemingen; 
- een daling van de aanhoudingsbevelen; 
- de tussenkomst van de advocaat leidt soms tot snellere en volledigere 

bekentenissen bij lichtere dossiers; 
- bij zwaardere dossiers maken de verdachten op aanraden van hun advocaat bijna 

systematisch gebruik van hun zwijgrecht. Het eerste verhoor is dus eerder 'pro 
forma'; 

- De tijd gewijd aan de organisatie in het kader van de Salduz-wet gaat vaak de 
doeltreffendheid van het werk van de ondervrager tegen, alsook de spontaniteit van 
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de verklaringen en de elementen aangebracht door de verdachte (inzonderheid 
tijdens het verhoor ter plaatse op uitnodiging); 

- navolgende verhoren van de van hun vrijheid beroofde verdachten in aanwezigheid 
van de advocaten. 

 
De Federale Politie merkt nog op dat al het extra - meestal formalistisch - werk niets te 
maken heeft met de kwaliteit van de verhoren, evenmin met de waarheidsvinding wat het 
doel is van een politieverhoor. Zonder een uitbreiding van de personeelscapaciteit of het 
terugschroeven van het onnodig formalisme, meent de Federale Politie dat de toepassing van 
de Salduz-wet ervoor zorgt dat er minder tijd en capaciteit is voor het bestrijden van de 
criminaliteit (er wordt voorgesteld om dit door middel van een studie te laten berekenen). De 
vraag wordt dan ook gesteld om door middel van een wetswijziging het formalisme tot een 
minimum te beperken. 
 
 
5) Samenwerking met andere actoren 
 
Op het vlak van de samenwerking met de andere bij de toepassing van de Salduz-wet 
betrokken actoren, vermeldt de federale politie enkele moeilijkheden, inzonderheid met de 
inspectiediensten, de douanediensten en de onderzoeksrechters: 

- wat de inspectiediensten betreft, rijst de vraag of die diensten de Salduz-rechten al 
dan niet moeten toekennen in de toezichtfase waarin een proces-verbaal van 
waarschuwing word opgesteld; 

- de douanediensten geven toe dat zij niet voldoende opgeleid zijn inzake de Salduz-
wet en dus soms met tegenzin bepaalde processen-verbaal opstellen (bijvoorbeeld 
inzake verdovende middelen); 

- bepaalde onderzoeksrechters willen verhoren afnemen maar activeren de 
webapplicatie niet omdat zij denken dat de politiediensten dat reeds hebben 
gedaan. 

 
De federale politie vermeldt dat er structurele overlegmomenten of contacten met de andere 
bij de Salduz-wet betrokken actoren reeds werden ingevoerd, inzonderheid met de 
magistratuur: 

- soms worden rechtstreeks verduidelijkingen gevraagd aan de procureur des 
Konings tijdens de maandelijkse operationele of strategische vergaderingen; 

- tijdens de geplande acties zijn contacten of vergaderingen met de magistraat 
georganiseerd teneinde te bepalen welke categorie van personen moet worden 
gehoord en dus de personen die al dan niet van vrijheid moeten worden beroofd, ;  

- Er werden eveneens maandelijkse vergaderingen met de magistratuur 
georganiseerd, zulks teneinde de mogelijke disfuncties van de Salduz-wet te 
bespreken. 

 
Met betrekking tot de samenwerking met de tolken zijn ter zake blijkbaar geen nieuwe 
problemen zijn gerezen, maar dat bij bepaalde verhoren dezelfde tolk tussenbeide komt 
zowel bij het vertrouwelijk overleg met de advocaat als tijdens het verhoor zelf. Zoals reeds in 
de voorgaande evaluatierapporten werd aangehaald, werden ook andere moeilijkheden naar 
voren geschoven, te weten de vraag omtrent de betrouwbaarheid van tolken in bepaalde 
talen, het probleem van de beschikbaarheid van de tolken (vooral in weinig gebruikte talen, in 
bepaalde arrondissementen of tijdens bepaalde periodes zoals 's nachts of tijdens het 
weekend) of de soms ongepaste interventie van de tolk. 
 
 

3.2.2. Vaste Commissie van de Lokale Politie 
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Het secretariaat van de Vaste Commissie van de Lokale Politie (VCLP) heeft de vragenlijst 
overgemaakt aan de leden van de VCLP, evenals aan de leden van de subcommissie 
gerechtelijke politie.57 
 
 
1) Huidige ervaringen omtrent de toepassing van de Salduz-wet 
 
Op de vraag hoe de toepassing van de wet van 13 augustus 2011 momenteel verloopt, is er 
over het algemeen een positieve respons. De wet is verankerd geraakt in de gewoonten van 
de lokale politie (procedure, werkmethode, planning). 
 
Er zijn in de loop van het jaar weinig concrete vragen gesteld geweest aan de VCLP omtrent 
de toepassing van de wet. Wel is het zinloos wachten (respecteren van de termijn van 2 uur), 
terwijl er toch geen advocaat zal komen, meermaals gesignaleerd. De financiering blijft 
eveneens een kritiek punt dat de nodige frustraties heeft veroorzaakt (meerkost). 
 
Verder werden de volgende nieuwe specifieke problemen of moeilijkheden gemeld: 

- Een schending van het beroepsgeheim (verwittiging voor huiszoeking); 
- Een voorval waarbij advocaten jeugd per twee van wacht waren; 
- Een oproep van eenzelfde lid van een advocatenkantoor in dezelfde zaak; 
- Kennisgeving aan een klager dat deze beroep kon doen op het zwijgrecht; 
- Het niet vermelden van de te gebruiken categorie van het verhoor / eerste of 

navolgend in een kantschrift van de procureur des Konings of onderzoeksrechter, 
zodat deze diende te worden gecontacteerd; 

- Opdracht via kantschrift van de procureur des Konings of onderzoeksrechter voor 
de bijstand van een advocaat tijdens een verhoor van categorie III; 

- Er is duidelijkheid nodig over minderjarigen van categorie III op uitnodiging (is 
afstand te vermoeden); 

- Verwarring tussen nieuwe feiten en nieuwe elementen van eenzelfde feit; 
- Wat vroeger direct kon, moet nu worden uitgesteld (uitnodiging). 

 
Daarnaast werden de volgende nieuwe goede praktijken aangestipt: 

- Het verstrekken van duidelijke uitleg aan de verdachte omtrent het verschil tussen 
het voorafgaandelijk overleg en de bijstand van de advocaat tijdens het verhoor 
(kan tijdsverlies vermijden); 

- Een expertisecentrum Salduz te Antwerpen met de mogelijkheid van vragen aan 
een magistraat; 

- De FAQ’s. 
 
 
2) Permanentiedienst van de balie (webapplicatie/callcenter/noodnummer BJB) 
 
Wat betreft het gebruik van de webapplicatie werden de volgende nieuwe problemen of 
moeilijkheden gesignaleerd: 

- De opzoekingen verlopen traag; 
- De problematiek van de zelf gekozen advocaat die dan niet in het systeem zit; 
- Een vlotte aanpassing van de webapplicatie is vereist indien de advocaat zich per 

ongeluk beschikbaar heeft aangemeld; 
- Wat als de advocaat spijts belofte om te komen (bv. voor een latere voorleiding), 

terugkomt op zijn beslissing wegens een ander arrondissement; 
- Procedure noodnummer: komt terecht bij een antwoordapparaat. 

 
Inzake de organisatie van de Salduz-permanentie en de beschikbaarheid van advocaten 
werden de volgende nieuwe problemen naar voren geschoven: 

- Te weinig ingeschreven advocaten; 
- De beschikbaarheid van advocaten ’s nachts; 

                                                 
57 Bij de vorige bevraging had het secretariaat van de VCLP alle korpsen aangeschreven (zie H. PENNE, A. RAES, 
E. DEVEUX, A. DELADRIERE, S. DE KEULENAER, M. FRANSSENS en K. DECRAMER, Evaluatie Salduz wet. 
Derde tussentijds rapport, Brussel, Dienst voor het Strafrechtelijk beleid, 29 juni 2012, 53-55). 
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- Verdachten zouden zelfs overwegen om afstand te doen omwille van het lange 
wachten; 

- De advocaat overtuigt de verdachte om toch geen afstand te doen, om vervolgens 
te melden dat deze niet kan komen; 

- Een voorval waarbij de advocaat, met wie een telefonisch overleg had 
plaatsgevonden, niet wou komen voor de bijstand wegens te ver van het 
commissariaat; 

- Het maken van afspraken voor een tweede verhoor, een voorleiding,… 
 
Er wordt door de lokale politie gevraagd dat de rubriek incidenten van de webapplicatie zou 
worden bekeken en geëvalueerd. 
 
 
3) Vertrouwelijk overleg en bijstand advocaat 
 
M.b.t. het voorafgaandelijk vertrouwelijk overleg met de advocaat werden geen nieuwe 
incidenten gemeld noch met de veiligheid van de advocaat, noch met het garanderen van de 
vertrouwelijkheid van het overleg. Er werd enkel opgemerkt dat er wel wantrouwen is 
wanneer een telefoon van een algemeen nummer wordt doorgeschakeld naar een beveiligd 
nummer. 
 
M.b.t. de bijstand van de advocaat tijdens het verhoor werd gewezen op de volgende nieuwe 
incidenten: 

- Het vragen van een kopie van het dossier; 
- GSM-gebruik tijdens het verhoor; 
- Het zaaien van verwarring bij de tolk; 
- Het storen van het verhoor door het stellen van vragen, en het geven van 

commentaren aan de onderzoekers en de verdachte; 
- Het houden van een pleidooi tijdens de bijstand bij het verhoor; 
- De eis om opmerkingen te acteren in de verklaring zelf i.p.v. in een afzonderlijke 

rubriek; 
- Aanleiding tot het weigeren van het ondertekenen van het verhoor; 
- Na lezing en correctie van de verklaring, tracht de advocaat soms de klad (eerste) 

versie in zijn bezit te krijgen (bv. tijdens een korte afwezigheid van de politieagent 
om een nieuwe versie van de printer te halen); 

- Klacht tegen de politie wegens: 
o Weigering dat de advocaat samen met de cliënt de verklaring zou nalezen; 
o Weigering om het GSM-nummer van verdachte door te geven. 

 
In het geval van ongepast gedrag van een advocaat werd door de lokale politie de procureur 
des Konings aangeschreven. 
 
 
4) Impact op de interne werking 
 
Een aantal nieuwe problemen werden aangehaald omtrent de impact die de Salduz-wet heeft 
op de dagelijkse werking van de lokale politie: 

- Meerdere verdachten is tijdrovend; 
- Gerechtelijke feiten tijdens een verkeersactie hebben tot gevolg dat er minder 

politieagenten voor de verkeersactie beschikbaar zijn; 
- De wachttijden geven aanleiding tot bewaking en tot uitstel van andere 

onderzoeksdaden; 
- Een langere afhandelingsperiode voor van vrijheid beroofde verdachten ingevolge 

de te respecteren termijnen; 
- Het is niet in te schatten hoeveel personen van categorie III die na een uitnodiging 

niet zijn komen opdagen; 
- Twijfel tussen de toepassing van categorie III (uitstel verhoor) of categorie IV 

(vrijheidsberoving ), omzetting van de ene categorie naar de andere; 
- De vraag stelt zich of de bijzondere inspectiediensten wel overal de eerste verhoren 

afnemen en/of dit nu veeleer wordt doorgeschoven naar de lokale politie; 
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- De meerkost van de Salduz-regeling voor de lokale politie (o.a. op het vlak van de 
infrastructuur voor het vertrouwelijk overleg): 
De VCLP gaat op dit ogenblik uit van een meerkost van 52 miljoen € voor de lokale 
politie, in plaats van de initieel begrootte circa 40 miljoen €. De tussenkomst van de 
federale overheid bedraagt daarbij slechts 2 miljoen €, de rest dient door de lokale 
overheid te worden bijgepast. De VCLP vindt dat, op basis van de cijfers van de 
afgenomen verhoren door lokale en federale politie, deze verhouding in schril 
contrast staat met de tussenkomst van de federale overheid (zijnde 2 miljoen € voor 
de lokale politie en 1 miljoen € voor de federale politie). 

 
Inzake het functioneren van justitie in het algemeen werden dan weer de volgende 
veranderingen gesignaleerd: 

- Tijdsverlies bij minder dringende zaken wegens het gebruik van de uitnodiging; 
- Minder vrijheidsberovingen ten gevolge van de ontbiedingen/uitnodigingen voor 

later verhoor (categorie III), zelfs indien de verdachte geen woonplaats heeft; 
- Omzendbrief met vooraf benoemde misdrijven; 
- Recherchewerk heeft een andere aanpak nodig, een aanpassing is vereist van de 

werkmethoden; 
- Minder agenten op straat wegens de langere duurtijd van het verhoor: 

Op basis van een reeks berekeningen is de VCLP tot de conclusie gekomen dat de 
verhoren langer duren als gevolg van de bijstand van een advocaat. Daardoor 
zouden er minimaal 700 personeelsleden minder op het terrein zijn. Uit de cijfers 
blijkt dat categorie III en IV Salduz-verhoren langer duren dan de klassieke 
verhoren en dat in dit laatste geval ook nog moet worden rekening gehouden met 
het voorafgaand telefonisch onderhoud, de reistijd van de advocaat en de duur van 
het voorafgaand onderhoud. Tevens blijkt dat de cijfers van de afstand van het 
recht op bijstand van een advocaat beduidend lager liggen dan vooraf werd 
ingeschat. 

 
 
5) Samenwerking met de andere actoren 
 
Wat betreft de samenwerking met de andere actoren werd gewezen op twee nieuwe goede 
praktijken: 

- Een systeem van een expertisecentrum te Antwerpen (en gekoppeld overleg); 
- Vergaderingen met de stafhouder van de balie. 

 
Op structureel niveau werd verwezen naar vormen van overleg/evaluatie die worden 
georganiseerd op arrondissementeel niveau. 
 
Ten slotte werden m.b.t. de samenwerking met de tolken nog de volgende nieuwe problemen 
gemeld: 

- De bereikbaarheid en de beschikbaarheid van tolken, zeker voor sommige talen. 
Indien een tolk wel beschikbaar is, zijn er soms problemen voor verplaatsing. Het 
voorbeeld wordt gegeven van een persoon die mocht beschikken omdat geen tolk 
(in het Vietnamees) werd gevonden (voor verhoor bij de politie en bijstand bij de 
Jeugdrechter); 

- De noodzaak aan een duidelijke lijst van tolken (up to date); 
- Tolken voelen soms aan dat ze “mee moeten liegen”. 
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3.3. Openbaar ministerie 
 
 
De vragenlijst werd door het Secretariaat van het College van Procureurs-generaal verspreid 
onder de 27 parketten, waarbij er 16 hebben geantwoord op dit deel van de vragenlijst. Een 
aantal parketten hebben zelf de vragenlijst niet ingevuld en hebben deze enkel door de 
politiediensten laten invullen, deze parketten hebben we hier niet weerhouden (de 
meldpunten politie hebben immers voor de politie zelf bijdragen aangeleverd). We hebben 
hier enkel de antwoorden van de parketten opgenomen die zelf de vragenlijsten hebben 
beantwoord, al dan niet na consultatie van de politiediensten in hun gerechtelijk 
arrondissement. Het betreft de volgende 16 parketten: Antwerpen, Arlon, Brussel, 
Dendermonde, Eupen, Gent, Hasselt, Huy, Kortrijk, Leuven, Marche-en-Famenne, Mechelen, 
Namur, Neufchâteau, Nivelles en Verviers. 
 
 
1) Huidige verloop van de toepassing van de Salduz-wet 
 
Met betrekking tot het verloop van de toepassing van de Salduz-wet merken zeven parketten 
(Hasselt, Huy, Kortrijk, Leuven, Namen, Neufchâteau en Verviers) geen nieuwe problemen of 
nieuwe specifieke moeilijkheden ter zake. Enkele van die parketten (Hasselt, Leuven en 
Namen) verduidelijken zelfs dat de toepassing van de Salduz-wet gemakkelijk of relatief vlot 
verloopt. Het parket te Verviers voegt daaraan toe dat de politiezones de Salduz-procedure 
goed naleven. 
 
De parketten te Antwerpen, Dendermonde, Gent en Mechelen zijn van mening dat de 
toepassing van de wet relatief vlot verloopt; zij stellen echter nog enkele problemen vast die 
hieronder zullen worden besproken. Het parket te Mechelen geeft toe dat er zich minder 
problemen hebben voorgedaan dan verwacht. De andere parketten die onze enquête hebben 
beantwoord (Aarlen, Brussel, Eupen, Marche-en-Famenne en Nijvel) halen de toepassing 
van de Salduz-wet vooral aan in termen van problemen of moeilijkheden. 
 
Naast de problemen met betrekking tot de beschikbaarheid van de advocaten voor de 
permanentie, het gebruik van de webapplicatie, de logheid van de Salduz-procedure en de 
hieronder beschreven gevolgen ervan, hebben een aantal parketten ook bepaalde 
moeilijkheden bij de reconstructie of melding aangehaald. Zo wijst het parket te Nijvel op de 
onduidelijkheid van de wettelijke bepalingen inzake reconstructie. Het parket te Nijvel vraagt 
zich eveneens af of, indien een persoon opgeroepen voor een verhoor van categorie III zich 
niet aanbiedt, die persoon moet worden geseind voor een verhoor zonder mogelijkheid tot 
voorafgaand overleg of voor een verhoor van categorie III met mogelijkheid tot voorafgaand 
overleg. 
 
Wat het opduiken van nieuwe goede praktijken betreft, wijst alleen het Antwerpse parket op 
de oprichting van een expertisecentrum Salduz en de invoering van de rubriek FAQ op 
Omptranet. 
 
 
2) Permanentiedienst van de balie (webapplicatie/callcenter/noodnummer BJB) 
 
Met betrekking tot de webapplicatie zegt het parket te Brussel dat het parket geen toegang 
heeft tot de webapplicatie.58 Meer dan de helft van de parketten zegt niet op de hoogte te zijn 
van problemen met het gebruik (door de politiediensten). De parketten te Antwerpen, Aarlen, 
Dendermonde, Eupen, Mechelen, Namen en Verviers hebben daarentegen kennis van 
onderstaande problemen. Het parket te Eupen onderstreept dat de Duitstalige versie van de 
webapplicatie niet correct en onbegrijpelijk is en dat de door de verdachte gemaakte keuze 
van advocaat niet altijd in acht wordt genomen. Het lijkt erop dat er moeilijkheden bestaan bij 

                                                 
58 De parketten hebben tot op heden geen toegang tot de webapplicatie. Deze toegang zou worden voorzien in de 
loop van 2013. 
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het invullen van het vakje bestemd voor de naam van de gekozen advocaat. Het parket te 
Namen wijst eveneens erop dat het niet altijd duidelijk is of een advocaat al dan niet 
beschikbaar is en dat het soms gebeurt dat de politieagenten wachten tot de termijn van twee 
uur verstreken is alvorens met het verhoor van start te gaan indien geen enkele advocaat 
zich aanbiedt. Het parket te Antwerpen zegt eveneens dat de webapplicatie geregeld 
blokkeert en dat het voor de politieagenten niet altijd mogelijk is om de nodige informatie in te 
vullen. Het is bovendien verplicht om de webapplicatie in te vullen op het tijdstip van het 
verzoek om bijstand en niet later, wat in de praktijk vaak moeilijk blijkt te zijn. De gegevens 
van de webapplicatie stemmen niet overeen met de werkelijkheid en het veld 'afstand 
overwogen door de verdachte' verschijnt niet van zodra de webapplicatie wordt gestart. Het 
parket te Mechelen wijst eveneens erop dat het bij zeer dringende dossiers reeds is gebeurd 
dat de advocaat niet aanwezig is bij het verhoor voor de onderzoeksrechter aangezien hij 
door de webapplicatie niet in kennis werd gesteld van het uur van dat verhoor. 
 
Het parket te Aarlen benadrukt eveneens dat er bij de politieagenten een zekere verwarring 
lijkt te bestaan tussen de normale procedure via de webapplicatie en de tijdelijke procedure 
die bij de staking van de advocaten voor de permanentie werd ingesteld, te weten de 
mogelijkheid om zich tot het Bureau voor Juridische Bijstand of de stafhouder te richten. 
Bepaalde politieagenten en/of magistraten nemen thans nog steeds contact op met het 
Bureau voor Juridische Bijstand of de stafhouder wanneer de webapplicatie aangeeft dat 
thans geen enkele advocaat beschikbaar is. Het lijkt er zelfs op dat de verantwoordelijken 
voor het noodnummer de politieagenten aanraden om contact op te nemen met het Bureau 
voor Juridische Bijstand. 
 
Met betrekking tot de organisatie van de Salduz-permanentie hebben bijna alle bevraagde 
parketten kennis genomen van problemen met betrekking tot de beschikbaarheid van de 
advocaten voor die permanentie (behalve Dendermonde, Eupen en Leuven). Zij 
verduidelijken dat die beschikbaarheidsproblemen zich vooral 's nachts en/of tijdens het 
weekend voordoen. Het parket te Antwerpen voegt daaraan toe dat de grote afstanden 
tussen de verschillende verhoorplaatsen bepaalde advocaten ontmoedigen om zich voor die 
permanenties in te schrijven. 
 
Volgens het parket te Aarlen komt er in 80 % van de gevallen waarin om bijstand van een 
advocaat wordt gevraagd, geen enkele advocaat opdagen. Het parket te Aarlen stelt vast dat 
de permanentiedienst steeds een advocaat weet te vinden die beschikbaar is voor een 
telefonisch afstandscontact met een verdachte die overweegt om afstand te doen van de 
bijstand van een advocaat terwijl de beschikbaarheid moeilijker lijkt wanneer de verdachte 
effectief de bijstand van een advocaat vraagt. Het parket te Marche-en-Famenne 
onderstreept dat de zoektocht naar een advocaat door middel van de webapplicatie 
regelmatig niets oplevert. In dat geval neemt de politie te Marche-en-Famenne contact op 
met de stafhouder van de Orde of met zijn afgevaardigde, alsook met het Bureau voor 
Juridische bijstand, die weigeren een advocaat aan te stellen bij gebreke van vrijwilligers. 
Volgens het parket te Marche-en-Famenne verloopt de procedure bijgevolg regelmatig 
zonder de bijstand van een advocaat. Het parket te Eupen, dat niet klaagt over het 
beschikbaarheidsprobleem, wijst erop dat in zijn arrondissement thans een oplossing 
gevonden werd met de stafhouder opdat de verdachten de bijstand van een advocaat kunnen 
genieten. 
 
De parketten te Hoei en Namen onderstrepen eveneens dat het steeds dezelfde advocaten 
zijn die zich inschrijven voor de permanentie en zich dus op de verhoorplaatsen aanbieden. 
De gebrekkige beschikbaarheid van advocaten voor de permanentie leidt volgens de 
parketten te Antwerpen, Gent en Nijvel ertoe dat eenzelfde advocaat soms meerdere 
verdachten in eenzelfde dossier bijstaat. Het parket te Nijvel vindt dat een dergelijk 
meervoudig optreden het verhoor schaadt, maar dat het ook onrealistisch is om van de 
advocaat te vragen geen rekening te houden met datgene dat hij heeft vernomen tijdens een 
vertrouwelijk overleg en een begeleiding die in hetzelfde dossier door een nieuw overleg en 
een nieuwe begeleiding zullen worden gevolgd. Het parket te Nijvel voegt daaraan toe dat het 
in bepaalde dossiers betreffende verschillende van hun vrijheid beroofde verdachten waarin 
sprake is van een belangenconflict reeds gebeurd is dat bepaalde verdachten door een 
advocaat werden bijgestaan en anderen niet. 
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Tot slot voegen bepaalde parketten toe dat deze afwezigheid van een advocaat voor de 
permanentie tot tijdverlies leidt omdat de politiediensten het verstrijken van de termijn van 
twee uur moeten naleven (zonder dat er een overleg, zelfs niet telefonisch, plaatsgrijpt) 
alvorens te kunnen verhoren. 
 
 
3) Vertrouwelijk overleg en bijstand met de advocaat 
 
Enkele parketten kaarten eerst en vooral de afstand van de bijstand aan. Het parket te Nijvel 
onderstreept dat het telefonisch afstandscontact in geval van afstand een bron van 
moeilijkheden is. Het lijkt erop dat deze mogelijkheid onbegrepen is door magistraten, 
politieagenten en zelfs verdachten die dit telefonisch afstandscontact niet wensen. Het parket 
te Nijvel vindt het jammer dat de wetgever in geen wettelijke termijn heeft voorzien 
waarbinnen het telefonisch afstandscontact moet hebben plaats gehad. Door de vastlegging 
van een dergelijke termijn kan onnodig tijdverlies worden voorkomen. Hoewel een 
onderscheid moet worden gemaakt tussen de afstand van het overleg en de afstand van de 
bijstand tijdens een verhoor, stelt het parket te Mechelen vast dat de politiediensten vaak 
uitsluitend het vakje 'afstand van het voorafgaand vertrouwelijk overleg' aanvinken en niet het 
vakje 'afstand van de bijstand van de advocaat tijdens het verhoor'. Dat kan tot problemen 
leiden in geval van de terbeschikkingstelling van de onderzoeksrechter aangezien in dat 
geval de afstand enkel geldt voor het verhoor bij de politie.59 
 
Wat het vertrouwelijk overleg betreft, onderstrepen bijna alle bevraagde parketten dat zij geen 
weet hebben van recente incidenten met betrekking tot de veiligheid van de advocaat en het 
vertrouwelijke karakter van het overleg. Enkel de parketten te Aarlen en Namen hebben het 
over incidenten met betrekking tot de veiligheid. Het parket te Namen wijst op een 
ontsnappingspoging tijdens een voorafgaand vertrouwelijk overleg. Het parket te Aarlen 
vestigt de aandacht op het geval van een relatief kalme verdachte die, wetende dat zijn 
advocaat in het gebouw was, zich zonder enige reden heel druk heeft gemaakt, in die mate 
zelfs dat hij toen zijn advocaat bij hem kwam, geboeid op de grond lag. De verdachte heeft de 
politie daarna uitgedaagd waarna hij verklaarde dat de politie geweld tegen hem had gebruikt. 
 
Wat de bijstand van de advocaat tijdens het verhoor zelf betreft, haalden de parketten te 
Antwerpen, Dendermonde en Kortrijk slechts enkele incidenten aan. Er ontstaan spanningen 
omtrent de plaats van de advocaat en het gegeven dat bepaalde advocaten hun telefoon 
beantwoorden tijdens het verhoor, eisen om een verhoor van categorie III bij te wonen, 
voortdurend het verhoor onderbreken en tijdens het stellen van vragen opmerkingen maken 
over de wijze waarop de vragen worden gesteld, een denigrerende houding tegenover de 
politie aannemen, eisen dat hun opmerkingen rechtstreeks in de verklaring van cliënt en niet 
in een aparte rubriek worden opgenomen, hun cliënt adviseren om hun verklaring niet te 
ondertekenen, eisen aanwezig te zijn tijdens het verhoor hoewel hun cliënt afstand heeft 
gedaan van de bijstand tijdens het verhoor, of zelfs eisen dat het gegeven dat 
vertrouwenspersoon niet onmiddellijk in kennis werd gesteld als incident in het proces-
verbaal wordt opgenomen. De advocaten staan soms ook wantrouwig tegenover de tolk. 
Bovendien werd een klacht ingediend door een advocaat die van de politieagent geen 
toestemming had gekregen om de verklaring van de cliënt samen met hem na te lezen. Een 
andere klacht had betrekking op het gegeven dat de politie geweigerd had om de advocaat in 
contact te brengen met de verdachte teneinde samen met hem na te gaan of hij 
daadwerkelijk afstand wilde doen van de bijstand op een advocaat. 
 
Naast die incidenten halen een aantal parketten enkele opmerkingen aan met betrekking tot 
het voorafgaand vertrouwelijk overleg of de bijstand tijdens het verhoor. Het parket te Nijvel 

                                                 
59  Hierbij past de bemerking dat deze stelling ondertussen is achterhaald. In een arrest van de Kamer van 
Inbeschuldigingstelling van het Hof Van Beroep te Gent van 27 september 2012 werd geoordeeld: “Overwegende dat 
de onderzoeksrechter van deze afstand melding moet maken op het proces-verbaal van verhoor en dat het daarbij 
niet volstaat om te verwijzen naar een afstand die door de verdachte werd gedaan tijdens het voorafgaandelijk 
verhoor bij politie. De verplichting van art. 16§2 van de wet op de Voorlopige Hechtenis houdt immers in dat de 
onderzoeksrechter persoonlijk bij aanvang van de ondervraging moet nagaan of de verdachte al dan niet de bijstand 
van een raadsman wenst (vgl. Cass. 14 augustus 2012. P.12.1470.F/2); dit is een substantiële vormvereiste”. 
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voegt daaraan toe dat het geen nut heeft dat in de wet werd voorzien dat de van zijn vrijheid 
beroofde verdachte vanaf dat tijdstip recht heeft op een vertrouwelijk overleg en dat zulks 
bovendien niet echt overeenstemt met de werkelijkheid.60 Die termen impliceren de 
onmiddellijkheid van het recht op vertrouwelijk overleg en worden belemmerd door de 
vereisten van het onderzoek die andere plichten kunnen impliceren die dringender zijn dan 
het verhoor, alsook door de toestand van de verdachten die vaak onder invloed zijn van 
alcohol en verdovende middelen en bijgevolg niet in staat om te worden verhoord of zelfs in 
crisistoestand verkeren. Het parket te Aarlen heeft bovendien opgemerkt dat sommige 
onderzoeksrechters soms een nieuw voorafgaandelijk vertrouwelijk overleg toestaan, hoewel 
er reeds een eerste verhoor door de politiediensten heeft plaatsgevonden. Wat de bijstand 
tijdens het verhoor betreft, hebben de parketten te Namen en Gent vastgesteld dat de 
advocaten meestal aanwezig zijn en hun tussenkomst tijdens het verhoor voor de 
onderzoeksrechter en zich uiteindelijk zeer weinig naar de commissariaten begeven. Het 
parket te Gent voegt daaraan toe dat bepaalde advocaten zich vergewissen van de financiële 
middelen van de verdachte alvorens hem bijstand te verlenen. 
 
 
4) Impact op de interne werking 
 
Wat de impact van de Salduz-wet op de interne werking betreft, wijst meer dan de helft van 
de parketten nog steeds op het bestaan van problemen. Inzonderheid het tijdverlies te wijten 
aan de soms aanzienlijke afstand die de advocaten of tolken moeten afleggen om zich naar 
de verschillende verhoorplaatsen te begeven en de extra administratieve werklast die soms 
volledig nutteloos is aangezien er soms geen enkele advocaat beschikbaar is, alsook het 
tijdverlies dat hierdoor wordt veroorzaakt. Bovendien wordt ook een verlenging van de 
procedures aangehaald, vooral in geval van meerdere verdachten, rekening houdend met de 
inachtneming van bepaalde termijnen indien bijstand is gewenst. Die verlenging van de 
procedures leidt volgens het parket te Antwerpen tot een kwaliteitsverlies van de verhoren die 
vaak snel moeten worden uitgevoerd teneinde een termijn van 24 uur in acht te nemen. Het 
parket te Brussel voegt daar eveneens aan toe dat de inachtneming van de wachttermijn van 
twee uur het goede beheer van de verhoren van gedetineerden verhindert en de 
terbeschikkingstellingen vertraagt waardoor de verdachte soms moet worden vrijgelaten 
alvorens hij kon worden verhoord. Het parket te Antwerpen voegt toe dat de Salduz-wet 
eveneens een grote inzet van personeel tot gevolg heeft aangezien de politieagenten die een 
Salduz-dossier behandelen zich daar gedurende een bepaald aantal uren mee bezighouden 
en dus niet aanwezig zullen zijn in het veld. De parketten te Brussel, Nijvel en Verviers stellen 
tot slot eveneens vast dat de politiediensten vaker contact opnemen met de magistraten om 
de keuze van categorie te laten bevestigen volgens dewelke de verdachte moet worden 
verhoord. 
 
De helft van de parketten merkt bepaalde veranderingen voor het functioneren van justitie in 
het algemeen. Zo werd een daling van het aantal vrijheidsbenemingen opgemerkt (Marche-
en-Famenne), alsook een daling van het aantal aanhoudingsbevelen en een verhoging van 
het aantal vrijlatingen onder voorwaarden (Dendermonde en Namen). Het parket te Marche-
en-Famenne stelt vast dat steeds meer gerechtelijke vrijheidsbenemingen worden vervangen 
door administratieve vrijheidsbenemingen, die zonder enige controle verlopen. Het parket 
stelt eveneens vast dat sommige verhoren die voor de inwerkingtreding van de wet niet 
zouden hebben plaatsgevonden nu gebeuren onder vrijheidsbeneming om het 
verrassingseffect te behouden dat verdwijnt bij het versturen van een uitnodiging. Het parket 
te Hasselt vestigt de aandacht erop dat vele verhoren voortaan worden uitgesteld. De 
parketten te Dendermonde en Kortrijk merken een vertraging bij de behandeling van de 
dossiers van categorie III waarin de verdachte wordt opgeroepen voor verhoor aangezien hij 
niet altijd gehoor geeft aan de oproeping. Met betrekking tot de bekentenissen: hoewel het 
parket te Leuven meer frequente en volledige bekentenissen opmerkt, wijst het parket te 
Mechelen op een daling van dergelijke bekentenissen tijdens het eerste verhoor. Het parket 
te Mechelen voegt tot slot daaraan toe dat het onderzoek voortaan tactisch anders moet 
worden aangepakt en dat voorrang moet worden besteed aan het verzamelen van bewijzen 
en niet langer aan de verklaringen van de verdachte. 

                                                 
60 In die nadere bepaling werd voorzien in de wet met het oog op de overeenstemming met de Salduz-rechtspraak. 
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5) Samenwerking met andere actoren 
 
Bijna alle bevraagde parketten hebben niet te maken met nieuwe samenwerkingsproblemen. 
Het parket te Aarlen heeft het eerder over kleine terugkerende problemen. Het parket te 
Marche-en-Famenne wijst op samenwerkingsproblemen met de advocaten voor de 
permanentie die te wijten zijn aan de onbeschikbaarheid van die advocaten (probleem 
beschreven hierboven). Het parket te Leuven geeft echter aan dat de balie zich constructief 
opstelt en dat er geen incidenten met de advocaten te melden zijn. Het parket te Leuven 
vermeldt overigens de invoering van akkoorden tussen het parket, de balie en de 
politiediensten. Met betrekking tot het ontstaan van recente goede handelwijzen inzake 
samenwerking, vermeldt enkel het parket te Antwerpen de oprichting van een 
expertisecentrum Salduz (er werden inzonderheid contactpersonen aangesteld binnen de 
politie bij een vast contactpunt binnen het parket). 
 
Volgens bijna alle bevraagde parketten werd onlangs geen enkel nieuw structureel overleg 
ingevoerd. Het parket te Hasselt preciseert dat het overleg met de verschillende actoren werd 
ingevoerd voor de inwerkingtreding van de wet. De parketten te Antwerpen en Eupen 
onderstrepen echter dat er soms toelichting bij de toepassing van de Salduz-wet wordt 
gevraagd aan de procureur des Konings tijdens maandelijkse operationele of strategische 
vergaderingen of dat de Salduz-problematiek soms tijdens het maandelijkse 
arrondissementeel rechercheoverleg aan bod komt. 
 
Wat de samenwerking met de tolken betreft, herhalen slechts enkele parketten steeds 
hetzelfde probleem van de beschikbaarheid van de tolken (die kwalitatief werk leveren en 
over een gemotoriseerd vervoermiddel moeten beschikken teneinde zich binnen een redelijke 
termijn tussen de soms verafgelegen verhoorplaatsen te kunnen verplaatsen), zulks 
inzonderheid in spoedeisende gevallen. De parketten te Aarlen en Nijvel verduidelijken dat de 
tolken voor een bijzondere taal zeer zeldzaam zijn en van ver komen (bijvoorbeeld Brussel) 
wat tot tijdverlies bij het beheer van het dossier leidt. Het parket te Antwerpen wijst eveneens 
op de moeilijkheid om de tolk en de advocaat op hetzelfde tijdstip samen te brengen. Het 
parket te Nijvel verduidelijkt dat het soms moeilijk en ingewikkeld is om verhoren te 
organiseren indien het tekort aan beschikbare tolken gepaard met de noodzaak om de 
nieuwe actor, in casu de advocaat, en zijn eisen te integreren. In bepaalde dossiers waarbij 
het niet de bedoeling is dat een onderzoek wordt ingesteld, kan soms worden overwogen om 
geen verhoren te organiseren van personen die vreemde talen spreken. Volgens het parket 
te Nijvel zijn bepaalde gerechtelijke onderzoeken bijgevolg de facto steeds vaker onvolledig. 
Het parket te Nijvel herinnert eraan dat het vroeger tenminste mogelijk was om dat tekort aan 
tolken te verdoezelen door de verhoorde persoon te vragen om een schriftelijke verklaring op 
te stellen die daarna bij het dossier werd gevoegd en dat een dergelijke handelwijze, die als 
een soort Salduz-verhoor worden beschouwd, thans niet meer mogelijk is. 
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3.4. Onderzoeksrechters 
 
 
De vragenlijst werd door de Voorzitter van de Vereniging van Onderzoeksrechters verspreid 
onder de onderzoeksrechters. Hij geeft aan dat er blijkbaar een saturatie bestaat inzake 
Salduz, slechts weinig onderzoeksrechters hebben de vragenlijst ingevuld. De antwoorden 
zijn bijgevolg niet representatief, niettemin geven ze wel een beeld van een aantal problemen 
en goede praktijken bij onderzoeksrechters. 
 
 
1) Huidige verloop van de toepassing van de Salduz-wet 
 
De onderzoeksrechters die de vragenlijst hebben beantwoord, geven aan dat zij nog steeds 
problemen of moeilijkheden ondervinden, inzonderheid met betrekking tot de beschikbaarheid 
van de advocaten (steeds lager) of de webapplicatie (meer uitleg volgt). Een 
onderzoeksrechter merkt bovendien op dat minder en minder advocaten het politieverhoor 
bijwonen (en dus ook uitsluitend een voorafgaand telefonisch overleg met de verdachte 
hebben), maar daarentegen wel aanwezig zijn bij het verhoor voor de onderzoeksrechter 
(overdag). 
 
Er werden geen nieuwe goede handelwijzen opgemerkt. 
 
 
2) Permanentiedienst van de balie (webapplicatie/callcenter/noodnummer BJB) 
 
Volgens de bevraagde onderzoeksrechters lijkt de webapplicatie niet goed te functioneren. 
Het lijkt erop dat de advocaten vaak geen of weinig informatie ontvangen. Het is reeds 
gebeurd dat de webapplicatie aangeeft dat de verdachte minderjarig is hoewel hij in 
werkelijkheid meerderjarig is, of dat het uur van het verhoor voor de onderzoeksrechter niet 
aan de advocaat wordt meegedeeld. Bovendien wordt onderstreept dat het gebruik van de 
webapplicatie een hogere werklast inhoudt teneinde alles correct en volledig in te vullen. 
Bovendien wordt gezegd dat de webapplicatie niet gebruiksvriendelijk is en zeer traag werkt. 
Sinds de aanpassing van de webapplicatie blokkeert de applicatie steeds vaker en is het 
soms niet mogelijk om het volgende verhoor in te vullen. 
 
Een Franstalige onderzoeksrechter heeft bovendien erop gewezen dat de webapplicatie een 
advocaat aanwijst uit het geheel van advocaten voor de permanentie van de Franstalige balie 
en dat het soms gebeurt dat een advocaat wordt aangewezen om zich naar een verhoor te 
begeven dat in een ander, soms verafgelegen, gerechtelijk arrondissement moet 
plaatsvinden (bijvoorbeeld een advocaat die Luik die aangewezen is voor een verhoor te 
Bergen). Het gevolg daarvan is dat de advocaat zich niet verplaatst. Een Nederlandstalige 
onderzoeksrechter geeft aan dat het soms gebeurt dat bepaalde Brusselse advocaten naar 
Antwerpen worden gestuurd of dat advocaten uit Antwerpen zich naar Oostende moeten 
begeven. Die advocaten laten dan ook weten dat zij zich niet verplaatsen. De 
onderzoeksrechters stellen voor dat de webapplicatie de oorsprong van het verzoek op 
voorhand nagaat en bij voorkeur een advocaat van het arrondissement in kwestie aanwijst.61 
Het systeem werkt bovendien niet goed indien een onderzoeksrechter een advocaat van de 
permanentie rechtstreeks in zijn kantoor wil oproepen. Zulks is bijvoorbeeld het geval 
wanneer geen enkele advocaat werd aangewezen of gevraagd om de verdachte bij te staan 
tijdens zijn verhoor bij de politie. 
 
Met betrekking tot de organisatie van de Salduz-permanentie onderstrepen de 
onderzoeksrechters het probleem van de beschikbaarheid van de advocaten voor de 
permanentie. Zeer weinig advocaten hebben zich ingeschreven voor de permanentie en het 
aangeboden noodnummer biedt weinig soelaas. Volgens de onderzoeksrechters is het thans 

                                                 
61 De webapplicatie controleert op voorhand de oorsprong van het verzoek, maar vaak is geen enkele advocaat uit 
de regio beschikbaar. 
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onmogelijk geworden om de aanwezigheid van een advocaat van de permanentie tijdens het 
verhoor van een van zijn vrijheid beroofde persoon te waarborgen, zulks zeker op alle 
tijdstippen (zie het voorbeeld van de Brusselse advocaten die zich naar Antwerpen moeten 
begeven om tijdens het weekend of op feestdagen bijstand te verlenen) en wanneer er op 
een dag veel verdachten zijn (soms ook verschillende verdachten in een dossier). De 
onderzoeksrechters voegen daaraan toe dat het vaak dezelfde advocaten zijn die instaan 
voor de permanentie en de advocaten bovendien steeds minder bereid zijn om zich naar de 
politiediensten te begeven. De gebrekkige beschikbaarheid van de advocaten leidt volgens 
een onderzoeksrechter ertoe dat de grote meerderheid van de politieverhoren zonder de 
aanwezigheid van een advocaat gebeurt; de verdachte moet zich tevreden stellen met een 
voorafgaand telefonisch gesprek.  
 
 
3) Vertrouwelijk overleg en bijstand met de advocaat 
 
De onderzoeksrechters melden geen recente incidenten met betrekking tot de veiligheid van 
de advocaat of het vertrouwelijke karakter van het voorafgaand vertrouwelijk overleg of zelfs 
incidenten tijdens de bijstand tijdens het verhoor.  
 
 
4) Impact op de interne werking 
 
Volgens de onderzoeksrechters die de vragenlijst hebben beantwoord, heeft de Salduz-wet 
wel degelijk een impact op de dagelijkse werking en veroorzaakt de wet enkele 
moeilijkheden. Het gebruik van de webapplicatie neemt veel tijd in beslag aangezien de 
griffier of onderzoeksrechter zelf de gevraagde informatie moet invullen en er vaak 
technische problemen met de webapplicatie zijn. Er moet dan ook gebruik worden gemaakt 
van het noodnummer, maar de personen aan de andere kant van de lijn lijken niet voldoende 
op de hoogte te zijn van hun werkwijze. Wanneer de aangestelde advocaat contact opneemt 
met de webapplicatie om te laten weten dat hij niet aanwezig zal zijn, moet een advocaat 
worden gevonden. Indien er veel personen zijn die van hun vrijheid zijn beroofd, is dat niet 
meer haalbaar. 
 
Hoewel het moeilijk is om een nauwkeurige schatting te geven, is het volgens een 
onderzoeksrechter duidelijk dat het zwijgrecht voortaan vaker wordt ingeroepen dan 
voorheen. Bovendien wordt gewezen op een overvloed aan documenten tijdens het 
politieverhoor (verklaring van rechten). De onderzoeksrechters vermoeden dat dit geleidelijk 
zal evolueren tot enkele richtlijnen zoals voor de toepassing van de wet-Franchimont. 
 
 
5) Samenwerking met andere actoren 
 
Wat de samenwerking met de advocaten betreft, onderstrepen de onderzoeksrechters dat 
niet alle advocaten de Salduz-wet op dezelfde wijze interpreteren. Bepaalde advocaten willen 
aan het einde van het verhoor voor de politierechter pleiten voor de afgifte van een 
aanhoudingsbevel, waarin niet is voorzien in de wet. Wat de reconstructie van de feiten 
betreft, heeft de wetgever niet in een omschrijving van de term "begeleiden" voorzien. In de 
filosofie van de Salduz-theorie is de onderzoeksrechter echter van mening dat het optreden 
van de advocaat neerkomt op een controle van de regelmatigheid van deze 
onderzoekshandeling. Bepaalde advocaten vinden echter dat zij actiever moeten kunnen 
optreden en zijn niet tevreden met de huidige handelwijze, te weten het volgen van de 
reconstructie op een scherm wanneer de ruimte de aanwezigheid van advocaten niet 
mogelijk maakt. 
 
Met betrekking tot de samenwerking met de tolken onderstrepen de onderzoeksrechters dat 
het deontologische probleem, dat reeds eerder werd aangehaald, blijft bestaan. Inzonderheid 
het gegeven dat dezelfde tolk zowel tijdens het voorafgaand vertrouwelijk overleg als tijdens 
het verhoor voor de politie of de onderzoeksrechter optreedt. De onderzoeksrechters wijzen 
eveneens erop dat de bijkomende kosten voor de tolken voortaan hoger zijn (meer 
interventies dan voorheen). 
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Naast de informele contacten tussen de onderzoeksrechters (die het mogelijk maken om 
bepaalde problemen op te lossen of bepaalde vragen te beantwoorden), vermelden de 
onderzoeksrechters geen nieuwe overlegmomenten met de andere actoren. 
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3.5. Advocatuur 
 
 
Hierna geven we de verwerking weer van de vragenlijsten die door de beide meldpunten 
Salduz bij de advocatuur werden ingevuld, zijnde de Orde van Vlaamse Balies (OVB) en 
l’Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique (AVOCATS.BE62). 
 
 

3.5.1. OVB 

 
1) Huidige ervaringen omtrent de toepassing van de Salduz-wet 
 
De OVB geeft aan dat het systeem werkt, maar in sommige balies is dit evenwel met veel 
moeite en dit dankzij enkele vrijwilligers. Er zijn steeds minder kandidaten voor de 
permanentie door de geringe vergoeding, de onzekerheid over een vergoeding en de zware 
impact op de agenda van de advocaat. Wat de toepassing van de wet betreft, zijn er geen 
echte nieuwe problemen. 
 
Wat betreft nieuwe goede praktijken wordt erop gewezen dat er goede afspraken zijn tussen 
advocaten en de politie zodat niemand tijd verliest. 
 
 
2) Permanentiedienst van de balie (webapplicatie/callcenter/noodnummer BJB) 
 
M.b.t. het gebruik van de webapplicatie geeft de OVB aan dat de regeling voor 
jeugdadvocaten voor problemen zorgde, maar dat deze opgelost lijken te zijn. Het gebrek aan 
medewerking van veel onderzoeksrechters geeft wel nog problemen. Verder wordt 
opgemerkt dat er nog steeds aanpassingen gebeuren om het permanentiesysteem af te 
stemmen op de vragen van de gebruikers. 
 
Daarnaast wordt de organisatie van de Salduz-permanentie problematisch geacht door de 
geringe beschikbaarheid van de advocaten. In Vlaanderen gaat het nog, maar het aantal 
kandidaten slinkt. 
 
 
3) Vertrouwelijk overleg en bijstand advocaat 
 
Er werden aan de OVB geen nieuwe incidenten gemeld omtrent het vertrouwelijk overleg en 
de bijstand van de advocaat tijdens het verhoor. 
 
 
4) Impact op de interne werking 
 
Er werden door de OVB geen nieuwe problemen gemeld over de impact van de Salduz-wet 
op de dagelijkse werking van advocaten. Er wordt wel opgemerkt dat er uiteraard een grote 
impact is, met name als de advocaat ‘s nachts naar verhoren moet en ‘s morgens op de 
rechtbank moet zijn. 
 
Inzake het functioneren van justitie in het algemeen meent de OVB dat als er een goede 
verstandhouding is tussen de betrokken actoren, dit zeker positief inwerkt op het onderzoek 
zelf en het functioneren van justitie. 
 
 

                                                 
62 Sinds 13 september 2012 staat de Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique bij het publiek 
bekend onder de naam AVOCATS.be, zulks teneinde het publiek de mogelijkheid te bieden om de advocaten en de 
balie beter te identificeren wanneer zij in de media verschijnen. 
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5) Samenwerking met de andere actoren 
 
Wat betreft de samenwerking met andere actoren geeft de OVB aan dat er in sommige 
politiezones goede afspraken zijn met de advocaten, die dit ook kunnen waarderen en 
gemakkelijker zullen meewerken aan het systeem. 
 
Op het vlak van structurele overlegmomenten heeft de OVB al bij verschillende andere 
actoren uitleg gegeven, vragen beantwoord en geluisterd naar desiderata inzake de 
webapplicatie. 
 
M.b.t. de tolken wordt door de OVB nog opgemerkt dat deze soms heel lange wachttijden 
voor de advocaat veroorzaken, met name als de politie de afspraken niet goed heeft 
geregeld. 
 
 

3.5.2. AVOCATS.BE 

 
1) Huidige verloop van de toepassing van de Salduz-wet 
 
AVOCATS.BE onderstreept dat de aan de advocatuur ter beschikking gestelde middelen voor 
de tenuitvoerlegging van de wet, die beoogt verdachte personen de mogelijkheid te bieden te 
worden geholpen door een advocaat tijdens verhoren door de politie, de parketten of de 
onderzoeksrechters, thans beperkt zijn zodat er (bijna) geen vrijwillige advocaten zijn om in te 
staan voor de permanenties. Dat gebrek aan vrijwilligers wordt enerzijds verklaard door het 
gegeven dat de nomenclatuur niet is bekendgemaakt (hiervoor werd enkele maanden 
geleden een ministerieel besluit opgesteld63) en anderzijds door een gebrek aan officiële 
informatie met betrekking tot het budget voor de vergoeding van advocaten die voor de 
Salduz-permanentie instaan. 
 
AVOCATS.BE is van mening dat de Belgische Staat doorgaans op formele wijze in 
overeenstemming is met de Salduz-rechtspraak, maar zonder werkelijk te streven naar een 
daadwerkelijke bijstand van de van hun vrijheid beroofde rechtzoekenden. Naast een 
minimalistische wetgeving wordt de Salduz-rechtspraak van het EVRM in België niet in acht 
genomen. AVOCATS.BE heeft hierover overigens een brief verzonden naar de minister van 
Justitie. 
 
AVOCATS.BE onderstreept dat een bepaald aantal goede handelwijzen zijn ontstaan en dat 
wanneer een persoon door een advocaat wordt bijgestaan of meestal wanneer de 
rechtzoekende reeds over een advocaat beschikt, het optreden van laatstgenoemde 
doeltreffend is. AVOCATS.BE voegt daaraan toe dat de verschillende actoren (politie-
magistraten-advocaten) eenieders rol respecteren. 
 
 
2) Permanentiedienst van de balie (webapplicatie/callcenter/noodnummer BJB) 
 
Met betrekking tot de webapplicatie zegt AVOCATS.BE dat zich nog steeds een groot aantal 
problemen of moeilijkheden voordoen. Volgens AVOCATS.BE is de reden daarvoor 
ongetwijfeld de complexiteit van het ingevoerde systeem. Die complexiteit is zo groot dat de 
advocaten zeer weinig gebruik maken van de software aangezien zij ontmoedigd worden om 
zich voor de permanenties in te schrijven. Er wordt beter voor een software gekozen die 
vaker gebruikt wordt. 
 
AVOCATS.BE ontvangt eveneens een aantal klachten van de verschillende balies volgens 
welke de onderzoeksrechters geen beroep doen op de webapplicatie (zij denken misschien 
dat zij geen advocaten vinden). Die rechters doen dan ook een beroep op advocaten op een 

                                                 
63 Ondertussen werd dit MB gepubliceerd: MB 6 december 2012 tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit 
van 5 juni 2008 tot vaststelling van de lijst met de punten voor prestaties verricht door advocaten belast met 
gedeeltelijk of volledig kosteloze juridische tweedelijnsbijstand, BS 11 december 2012. 
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lijst die door de balies of door andere bronnen werd opgesteld. Volgens AVOCATS.BE is die 
handelwijze niet aanvaardbaar aangezien die niet overeenstemt met het 
onafhankelijkheidsbeginsel, noch met de deontologische regels die het beroep van advocaat 
beheersen. 
 
AVOCATS.BE herinnert tot slot nogmaals aan het gebrek aan vrijwillige advocaten voor de 
permanenties (zie supra) en voegt daaraan toe dat een voorstel, dat opnieuw moet worden 
bestudeerd, erin bestaat de duur van permanenties in de webapplicatie te beperken 
(bijvoorbeeld 6 uur). 
 
 
3) Vertrouwelijk overleg en bijstand met de advocaat 
 
AVOCATS.BE heeft geen kennis van nieuwe incidenten met betrekking tot de veiligheid van 
de advocaat of het vertrouwelijke karakter van het overleg. AVOCATS.BE werd bovendien 
niet in kennis gesteld van nieuwe incidenten met een advocaat tijdens het verhoor van een 
verdachte. 
 
 
4) Impact op de interne werking 
 
Met betrekking tot de impact van de Salduz-wet op de interne werking van de balie 
onderstreept AVOCATS.BE geen kennis te hebben van mogelijke nieuwe problemen. 
AVOCATS.BE vindt een evaluatie daarvan bovendien moeilijk aangezien de Salduz-
procedure is stopgezet of bijzonder is vertraagd.  
 
AVOCATS.BE voegt daaraan toe dat de Salduz-wet echter voor bepaalde veranderingen 
heeft gezorgd met betrekking tot de werking van justitie. Voortaan kan een persoon niet 
langer worden veroordeeld op grond van een verklaring afgelegd zonder aanwezigheid van 
een advocaat. AVOCATS.BE voegt hieraan toe dat, zelfs al valt dit niet dagelijks op, het 
gebrek aan middelen die de Staat voorziet voor de bijstand van personen die van hun vrijheid 
zijn beroofd een reële impact heeft op de doeltreffendheid van justitie. 
 
 
5) Samenwerking met andere actoren 
 
AVOCATS.BE onderstreept dat er geen nieuwe handelwijzen of problemen te melden zijn 
met betrekking tot de samenwerking met de andere gerechtelijke actoren. De advocaat en de 
onderzoeksmagistraat komen geregeld samen, wat tot een zeker respect tussen beide 
beroepswerelden leidt. Dat leidt ertoe dat de advocaat tijdens het verhoor soms zijn rol van 
advocaat uitoefent in tegenstelling tot het strikt bepaalde in de wet (komt tussenbeide tijdens 
het verhoor, blijft dicht bij zijn cliënt, enz.). 
 
AVOCATS.BE voegt daaraan toe dat er geen andere structurele overlegmomenten of andere 
contacten met andere actoren zijn bijgekomen sinds het voorgaande rapport betreffende de 
evaluatie van de Salduz-wet. 
 
Met betrekking tot de samenwerking met de tolken stelt AVOCATS.BE vast dat het grootste 
probleem, zoals reeds werd aangehaald, het belangenconflict in hoofde van de tolk is. De 
advocaat heeft geen enkele mogelijkheid tot controle aangezien hij de andere contacten 
tussen de tolk en de politiediensten niet kan controleren. AVOCATS.BE onderstreept 
eveneens de moeilijkheden om de advocaat en de tolk op hetzelfde tijdstip op de plaats van 
overleg samen te krijgen, wat het mogelijk maakt om een onnuttige wachttijd voor een van 
beide te voorkomen en de rendabiliteit van het geleverde werk te verhogen. Dat probleem 
kan worden verklaard door het gegeven dat de advocaat geen contact heeft met de tolk, 
maar enkel met de politieagent. 
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3.6. Besluit 
 
 
In het kader van het kwalitatieve luik hebben we enerzijds verdachten bevraagd over de 
toepassing van de Salduz-wet. Met name hebben we interviews verricht met 48 van hun 
vrijheid beroofde verdachten, zowel minderjarigen als meerderjarigen. Anderzijds hebben we 
eveneens onze verschillende meldpunten Salduz bij de politie, het openbaar ministerie, de 
onderzoeksrechters en de advocaten geraadpleegd door middel van een vragenlijst (in totaal 
ontvingen we 21 vragenlijsten). Hierna volgt per thema een overzicht van de belangrijkste 
bevindingen. 
 
 
I. VERDACHTEN 
 
1) Verklaring van rechten 
 
Uit onze interviews blijkt dat de meeste verdachten wel degelijk de verklaring van rechten 
hebben ontvangen, in de meeste gevallen uit handen van de politie en vóór het verhoor. In 
enkele gevallen kreeg de verdachte deze verklaring echter pas na zijn verhoor, en soms zelfs 
van zijn advocaat. Sommige verdachten hebben wel de verklaring gekregen, maar hebben 
deze niet mogen bijhouden gezien de politie deze onmiddellijk heeft teruggenomen of ze 
hebben de tijd niet gehad om de verklaring te lezen. Daarentegen heeft een klein aantal 
verdachten deze verklaring niet gekregen of herinnert het zich niet meer deze al dan niet te 
hebben ontvangen. 
 
Bij de verdachten die de verklaring van rechten hebben gelezen en er zich de inhoud van 
herinneren, vermeldt de grote meerderheid de bijstand van een advocaat en het zwijgrecht 
als rechten die hierin voorkomen. Enkele verdachten vermelden ook nog het recht op 
medische bijstand, het recht op het inlichten van een vertrouwenspersoon en dat enkel de 
rechter de maximumtermijn van aanhouding van 24 uur mag verlengen. 
 
De meerderheid van de verdachten die de verklaring hebben gelezen, vinden deze duidelijk 
en begrijpbaar. Deze duidelijkheid komt voor sommige verdachten voort uit de bijkomende 
uitleg die ze van de politie of de advocaat hebben verkregen. Slechts enkele verdachten 
vinden de verklaring evenwel ingewikkeld, onder meer omdat het taalgebruik voor 
minderjarigen niet altijd gemakkelijk te begrijpen is.  
 
Geen enkele van de bevraagde verdachten hebben een tolk nodig gehad om het document te 
vertalen daar ze het hebben ontvangen in hun moedertaal of een taal die ze beheersen. 
Bovendien melden ze geen moeilijkheden op het vlak van de vertaling. 
 
2) Kosteloze juridische bijstand 
 
De bevraagde verdachten hebben nagenoeg nooit het formulier gevraagd met de 
voorwaarden voor kosteloze juridische bijstand. Meer bepaald omdat ze wisten dat ze er 
geen recht op hadden, ze dit systeem niet kenden of ze dit overbodig achtten ten aanzien van 
het belang van de feiten. Uiteindelijk heeft slechts één verdachte over een document 
gesproken inzake kosteloze juridische bijstand die hij heeft moeten ondertekenen.  
 
3) Inlichten van een vertrouwenspersoon 
 
Een minderheid van de verdachten heeft bij zijn aanhouding aan de politie gevraagd om 
iemand te mogen verwittigen en dit op eigen initiatief of nadat de politie het hen had 
voorgesteld. In de meeste gevallen wensten de verdachten hun familie in te lichten (partner, 
ouders, kinderen of naasten) om deze gerust te stellen en hen er van op de hoogte te 
brengen dat ze niet onmiddellijk naar huis zouden komen. Een heel klein deel van de 
Nederlandstalige verdachten heeft de politie gevraagd om onmiddellijk hun werkgever te 
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mogen inlichten om hun afwezigheid op de werkvloer te kunnen rechtvaardigen. In enkele 
uitzonderlijke gevallen heeft de politie geweigerd om op deze vraag in te gaan. 
 
De meeste bevraagde Franstalige en Nederlandstalige minderjarige verdachten hebben 
bevestigd dat de politie onmiddellijk hun beide ouders of minstens één van beiden heeft 
ingelicht. Naast hun ouders hebben de meeste minderjarigen niet gevraagd om nog iemand 
anders te contacteren. Verder is het begrip “vertrouwenspersoon” niet altijd goed begrepen. 
 
Daarentegen heeft in meerdere gevallen de politie de verdachte niet ingelicht over de 
mogelijkheid om een vertrouwenspersoon te contacteren en heeft de verdachte dit evenmin 
gevraagd. Onder meer omdat de familie reeds op de hoogte was van hun aanhouding, ze niet 
wensten dat zou geweten zijn waar ze zich bevinden of ze liever afwachtten om te zien of er 
al dan niet een gevolg zou worden gegeven aan hun zaak.  
 
4) Medische bijstand 
 
De meeste bevraagde verdachten hebben geen medische bijstand gevraagd aan de politie, 
omdat ze er geen nodig hadden. In enkele gevallen heeft de politie dan weer zelf medische 
bijstand aan verdachten voorgesteld. Enkele verdachten hebben wel op eigen initiatief of na 
overleg met hun advocaat medische bijstand gevraagd. In twee gevallen heeft de politie 
geweigerd in te gaan op de vraag van de verdachte. In het geval van een tussenkomst door 
een geneesheer had een kleine meerderheid van de verdachten geen voorkeur met 
betrekking tot de tussenkomende geneesheer, zolang deze maar goed zijn werk verricht. 
Enkele verdachten verkozen evenwel een geneesheer van hun keuze, meer bepaald hun 
eigen geneesheer omdat ze hem kennen en hem vertrouwen.  
 
5) Beknopte mededeling van de feiten 
 
De meeste bevraagde verdachten hebben vóór het eerste verhoor de beknopte mededeling 
van de feiten gekregen, hetzij van de politie, hetzij van de onderzoeksrechter of de 
jeugdrechter. Een minderheid heeft voor de aanvang van het verhoor deze mededeling 
evenwel niet gekregen. Sommigen van hen zeggen dat ze de mededeling van de feiten via 
hun advocaat hebben gehad. 
 
In de meeste gevallen wordt deze mededeling nuttig geacht omdat de zaken dan van meet af 
aan duidelijk zijn en de verdachten weten wat hen ten laste wordt gelegd zodat ze hun 
verdediging met hun advocaat kunnen voorbereiden. Daarentegen vinden enkele verdachten 
deze mededeling nutteloos omdat ze weten waarom ze er zijn en wat hen ten laste wordt 
gelegd, en ieder geval de politie en de rechter reeds op de hoogte zijn van de feiten. 
 
6) Voorafgaand vertrouwelijk overleg met een advocaat 
 
Vóór hun eerste verhoor door de politie, de onderzoeksrechter of de jeugdrechter, heeft de 
meerderheid van de bevraagde verdachten een voorafgaandelijk vertrouwelijk overleg gehad 
met een advocaat. In de meeste gevallen gebeurde dit overleg ter plaatse. Slechts enkele 
meerderjarige Franstalige verdachten hadden een telefonisch overleg. Over het algemeen 
gebeurde het overleg met ambtshalve aangestelde advocaten of advocaten van de Salduz 
permanentie en soms met de eigen advocaat van de verdachte.  
 
Een minderheid van de verdachten heeft dan weer geen voorafgaand vertrouwelijk overleg 
gehad. Onder meer wegens de staking van de advocaten, hun punctuele onbeschikbaarheid, 
of dat de verdachte afstand had gedaan van het recht op de bijstand van een advocaat. Wat 
betreft het telefonisch afstandscontact met de permanentiedienst, vond één verdachte het 
nuttig om uitleg te krijgen over zijn rechten, terwijl een andere dit overbodig vond omdat hem 
enkel werd gevraagd om zijn beslissing te bevestigen. 
 
Een grote meerderheid van de verdachten acht het vertrouwelijk overleg nuttig om hun 
verdediging voor te bereiden, juridisch advies over hun rechten te krijgen, de manier te 
kennen waarop de procedure verloopt, evenals de aan te nemen houding tijdens het verhoor 
en de mogelijke gevolgen. Een kleine minderheid van de verdachten vindt het overleg echter 
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niet nodig. Onder meer omdat de advocaat niets zegt, het een pro-deo advocaat is of een 
advocaat die het dossier of de persoonlijke geschiedenis van de verdachte niet kent, de 
verdachte geen nood heeft aan een advocaat, of omdat de verdachte geen vertrouwen heeft 
in de raadgevingen van zijn advocaat. 
 
7) Bijstand van een advocaat tijdens het verhoor 
 
Een groot deel van de bevraagde verdachten werd bij hun verhoor bij de politie en/of door de 
onderzoeksrechter of jeugdrechter door een advocaat bijgestaan. Deze bijstand gebeurde 
door een advocaat van de Salduz permanentie, een ambtshalve aangestelde advocaat of 
soms de eigen advocaat van de verdachte. Indien de verdachten geen bijstand hebben 
genoten van een advocaat, was dit omdat ze afstand hadden gedaan van dit recht gezien ze 
dit op dat moment niet nuttig achtten of omdat er geen advocaat beschikbaar was. 
 
Bij enkele verdachten was er een onderbreking van het verhoor om een bijkomend 
vertrouwelijk overleg te kunnen hebben met hun advocaat. In de meeste gevallen gebeurde 
dit op vraag van de advocaat. 
 
Een grote meerderheid van de verdachten acht de bijstand van de advocaat tijdens het 
verhoor nuttig omdat de advocaat hen de juridische termen van de wet en hun rechten kan 
uitleggen, er op toeziet dat de procedures worden nageleefd, hun verdedigt door zich tot de 
rechter te richten om alternatieve oplossingen voor te stellen, en hen helpt om zich beter uit 
te drukken. Bovendien stellen enkele verdachten dat de aanwezigheid van de advocaat een 
bescherming vormt die toelaat om te controleren dat de persoon door de politie niet wordt 
mishandeld, meer bepaald dat er geen druk of bedreigingen worden uitgeoefend en er geen 
slagen worden toegebracht door de politie. Daarnaast menen enkele verdachten dat het 
voorafgaand vertrouwelijk overleg met de advocaat nuttiger is dan de aanwezigheid van de 
advocaat tijdens het verhoor bij de politie en/of dat de aanwezigheid van de advocaat tijdens 
het verhoor door de onderzoeksrechter of de jeugdrechter belangrijker is omdat hij de 
beslissing neemt om al dan niet op te sluiten. Tot slot vindt een minderheid van de 
verdachten dat de bijstand van de advocaat overbodig is. Ofwel heeft de advocaat niet veel te 
zeggen of zegt hij niet de “goede” dingen, ofwel heeft de verdachte geen nood aan een 
advocaat. 
 
8) Zwijgrecht 
 
Een grote meerderheid van de bevraagde verdachten geeft aan het zwijgrecht niet te hebben 
ingeroepen, hoewel de politie en/of de onderzoeksrechter of jeugdrechter hen op dit recht 
hebben gewezen of de verdachten dit recht al kenden. Enkele verdachten hebben dus wel 
van dit recht gebruik gemaakt, soms enkel voor welbepaalde vragen of in functie van de 
omstandigheden zoals de ernst van het gepleegde feit. Het recht werd ingeroepen door de 
verdachte zelf of op advies van zijn advocaat. Toch blijkt dat de advocaten, in de meeste 
gevallen, hun cliënt de raad hebben gegeven om niet te zwijgen en wel degelijk te praten. 
 
9) Bijstand van een tolk 
 
In de meeste gevallen hebben de bevraagde verdachten geen tolk nodig gehad, gezien de 
procedure in hun moedertaal of in een voor hen verstaanbare taal plaatsvond. Enkele 
verdachten, die een andere taal dan het Frans of het Nederlands spraken, hebben 
daarentegen wel de bijstand van een tolk gehad. Ze vonden de aanwezigheid van de tolk 
nuttig om goed te begrijpen wat hen werd gezegd of gevraagd. Niettemin hebben twee 
verdachten aangegeven dat de kwaliteit van de vertaling niet goed was. 
 
10)  Navolgende verhoren door de politie 
 
Een groot deel van de bevraagde verdachten meent dat het nuttig is dat de advocaat 
aanwezig is bij elk navolgend verhoor afgenomen door de politie na de wettelijke termijn van 
24 uur. Meer bepaald om beter te worden verdedigd en bijstand te krijgen om zich uit te 
drukken en de gebruikte juridische termen en/of fasen van de procedure beter te begrijpen. 
Enkele verdachten hebben hier ook aan toegevoegd dat dit eveneens toelaat om toezicht te 
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houden op het gedrag van de politie om zo ongeoorloofde druk op en mishandeling van de 
verdachte te vermijden. 
 
Enkele verdachten vinden deze aanwezigheid evenwel overbodig als het gaat om dezelfde 
feiten of als ze reeds met het gerecht in aanraking zijn gekomen. Voor anderen gaat de 
voorkeur dan weer veeleer uit naar een voorafgaandelijk overleg vóór elk navolgend verhoor, 
eerder dan de aanwezigheid van de advocaat tijdens het verhoor. 
 
11)  Andere thema’s 
 
Tijdens de interviews werden ook nog andere thema’s aangehaald, zoals de wachttijd voor de 
komst van de advocaat om het verhoor te kunnen starten die soms als heel lang en 
overbodig wordt ervaren. Verder geven enkele verdachten aan dat ze tijdens hun aanhouding 
door de politie slecht werden behandeld of mishandeld (de waarachtigheid van hun 
uitspraken konden we evenwel niet verifiëren). Tevens wordt opgemerkt dat aan de hand van 
een audiovisuele opname van het verhoor zou kunnen worden nagegaan of alles volgens de 
regels verloopt, weliswaar wordt de voorkeur gegeven aan een menselijke controle van het 
verhoor. Ten slotte menen meerdere verdachten dat de Salduz-wet en dus de aanwezigheid 
van de advocaat een goede zaak is omdat dit onder meer aanspoort tot een betere 
samenwerking met de politie. 
 
 
 
II. PROFESSIONELE ACTOREN 
 
1) Huidige verloop van de toepassing van de Salduz-wet 
 
De Federale Politie en de Vaste Commissie van de Lokale Politie vinden nog steeds, zoals in 
het vorige evaluatierapport, dat de toepassing van de Salduz-wet in de meeste gevallen goed 
is verlopen. De wet is verankerd geraakt in de gewoonten van de politie. Bepaalde 
moeilijkheden worden wel nog aangehaald, de procedure is voor grotere operaties ook 
ingewikkelder gebleken en de financiering blijft een kritiek punt. Wat betreft de parketten, 
menen enkele dat de toepassing van de wet relatief vlot verloopt, terwijl andere, evenals de 
onderzoeksrechters, de toepassing van de Salduz-wet aanhalen in termen van problemen of 
moeilijkheden. De OVB geeft aan dat het systeem in enkele balies bijzonder moeilijk 
functioneert. Ten slotte vindt AVOCATS.BE dat de Belgische Staat zich, in het algemeen, op 
formele wijze heeft geconformeerd met de Salduz-rechtspraak, zonder evenwel de ambitie te 
hebben om een effectieve bijstand te voorzien voor justitiabelen die van hun vrijheid zijn 
beroofd. 
 
Bij de door de verschillende politionele en justitiële actoren (Federale Politie, Vaste 
Commissie van de Lokale Politie, parketten en onderzoeksrechters) aangehaalde 
moeilijkheden, zijn er die eveneens reeds in het vorige evaluatierapport werden vermeld. Het 
betreffen onder meer de logheid van de procedure, het aanzienlijke tijd- en capaciteitsverlies 
door de Salduz-procedure, problemen met de infrastructuur, de steeds mindere 
beschikbaarheid van de advocaten voor de Salduz permanentie, het onnodig wachten 
gedurende twee uur alvorens het verhoor te kunnen starten terwijl geen enkele advocaat 
komt opdagen, het gebruik van de uitnodiging (voor categorie III) en specifiek het gebrek aan 
duidelijkheid over het raadplegen van een advocaat door minderjarige verdachten van 
categorie III. De OVB en AVOCATS.BE halen voornamelijk het probleem aan van het gebrek 
aan advocaten die vrijwilliger zijn voor de Salduz permanentie. 
 
De bevraagde actoren wijzen wel op nieuwe problemen die zijn opgedoken. Het betreffen 
onder meer nieuwe moeilijkheden bij het gebruik van de webapplicatie, de rol van de 
advocaat bij de reconstructie van de feiten en specifiek de toekenning van een nieuw 
voorafgaandelijk overleg, de afwezigheid van de voorafgaande beknopte mededeling van de 
feiten in het kader van verhoren van minderjarige slachtoffers of getuigen, en advocaten die 
voortaan een document aan de politie vragen om hun aanwezigheid tijdens het verhoor te 
bevestigen. Tevens wordt gewezen op de maximalistische visie op de Salduz-wet door de 
onderzoeksrechters en het feit dat zij, net als soms de procureurs des Konings, de bijstand 
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van de advocaat wensen voor elk verhoor en/of voor de verhoren van categorie III 
(bijvoorbeeld in financiële dossiers). Ten slotte wordt de onmogelijkheid aangehaald om de 
identiteit van personen na te gaan waarmee de advocaat na een voorafgaandelijk 
vertrouwelijk overleg of een verhoor contact opneemt en eveneens het schenden van het 
beroepsgeheim. 
 
Verschillende actoren halen ook nog een aantal nieuwe goede praktijken aan. Onder meer 
het aanstellen door de Federale Politie van een verantwoordelijke persoon voor de Salduz-
toepassing in het kader van grote onderzoeken, het maken van afspraken met de Salduz 
permanentiedienst of met de balie voor geplande acties opdat de aanwezigheid kan worden 
voorzien van een voldoende aantal advocaten en de creatie van een expertisecentrum 
Salduz in Antwerpen. AVOCATS.BE voegt er aan toe dat de verschillende actoren (politie-
magistraten-advocaten) eenieders rol respecteren. 
 
2) Permanentiedienst van de balie (webapplicatie/callcenter/noodnummer 

BJB) 
 
In vergelijking met het vorige evaluatierapport, leggen de politionele en justitiële actoren 
eerder de nadruk op problemen of moeilijkheden die werden ondervonden bij het gebruik van 
de webapplicatie. Een aantal van deze problemen werden reeds in het vorige 
evaluatierapport aangehaald. Zo kan een eenheid van de Federale Politie niet als 
verhoorplaats worden gekozen, maken de onderzoeksrechters weinig of geen gebruik van de 
webapplicatie om een advocaat te zoeken, is de eigen advocaat van de verdachte niet 
beschikbaar in de webapplicatie en heeft het parket geen toegang tot de webapplicatie. 
Tevens worden opnieuw de traagheid van het systeem, de informaticabugs, blokkeringen of 
terugkerende problemen inzake de technische werking van de applicatie aangekaart. 
 
De politionele en justitiële actoren wijzen tevens nog op nieuwe moeilijkheden. Met name de 
onmogelijkheid om bepaalde gevraagde informatie in te vullen, het gebrek aan 
gebruiksvriendelijkheid van de webapplicatie, het niet respecteren van de eigen gekozen 
advocaat, twee advocaten die soms voor het verhoor komen opdagen (de eigen advocaat 
van de verdachte en de door de webapplicatie aangeduide advocaat), de webapplicatie die 
de advocaat niet op de hoogte brengt van het uur van het verhoor bij de onderzoeksrechter, 
en het is niet altijd duidelijk of er daadwerkelijk een advocaat beschikbaar is. Tevens zijn 
problemen gemeld met de Duitstalige versie van de webapplicatie. Daarnaast geven de 
onderzoeksrechters aan dat het systeem niet goed werkt als ze rechtstreeks een advocaat 
van de permanentiedienst in hun kabinet willen oproepen wanneer geen enkele advocaat 
werd aangesteld of gevraagd om de verdachte tijdens het verhoor bij de politie bij te staan. 
De OVB heeft er wel nog op gewezen dat de webapplicatie voortdurend wordt bijgewerkt om 
te voldoen aan de vragen van de gebruikers. 
 
Net als in het vorige evaluatierapport, vermelden de politionele en justitiële actoren ook het 
terugkerende probleem van de beschikbaarheid van advocaten van de permanentiedienst in 
sommige gerechtelijke arrondissementen (met name tijdens de nacht en/of het weekend). Ze 
geven verder aan dat voornamelijk jonge advocaten op de permanentielijsten staan, dat er 
geen Franstalige advocaten beschikbaar waren voor een Nederlandstalig arrondissement, 
dat sommige advocaten hun bijstand laten afhangen van de financiële middelen van de cliënt, 
dat eenzelfde advocaat soms twee verdachten bijstaat in eenzelfde dossier, dat sommige 
advocaten weigeren zich te verplaatsen omdat de verhoorlocatie te ver is en ten slotte dat het 
steeds dezelfde advocaten zijn die voor de permanenties instaan. 
 
Sommige politionele en justitiële actoren merken nog op dat de permanentiedienst altijd een 
advocaat weet te vinden die beschikbaar is voor een telefonisch afstandscontact met een 
verdachte (die overweegt om afstand te doen van de bijstand van een advocaat), terwijl de 
beschikbaarheid moeilijker lijkt wanneer de verdachte effectief de bijstand van een advocaat 
vraagt. Volgens de Federale Politie komt het ook voor dat bij een contact met de 
permanentiedienst “geen advocaten beschikbaar zijn” en dat wanneer de onderzoeksrechter 
met de balie contact opneemt er dan toch een advocaat beschikbaar is. Verder wordt 
aangegeven dat er onduidelijkheid bestaat tussen de normale procedure via de webapplicatie 
en de procedure die bij de staking door de Franstalige advocaten werd ingesteld. Sommige 
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politieagenten en/of magistraten blijven zich immers tot het Bureau voor Juridische Bijstand of 
de Stafhouder wenden. 
 
Vervolgens bemerken de politionele en justitiële actoren, net als in het vorige 
evaluatierapport, dat het gebrek aan advocaten van de permanentiedienst uiteindelijk tot 
tijdverlies leidt, omdat de politiediensten het verstrijken van de termijn van twee uur sowieso 
moeten naleven (zonder dat er een overleg, zelfs niet telefonisch, plaatsgrijpt) alvorens te 
kunnen verhoren. Enkele parketten stellen eveneens vast dat de afwezigheid van advocaten 
van de permanentiedienst tot gevolg heeft dat eenzelfde advocaat soms meerdere 
verdachten in eenzelfde dossier bijstaat.  
 
Tot slot wordt de verminderde beschikbaarheid van advocaten ook door de Ordes van 
Advocaten aangehaald. De OVB geeft aan dat de situatie in Vlaanderen nog werkbaar is, 
niettemin zijn er steeds minder kandidaten. AVOCATS.BE wijt dit gebrek aan vrijwillige 
advocaten aan enerzijds de afwezigheid van publicatie van de nomenclatuur (die 
ondertussen wel in het Belgisch Staatsblad is verschenen) en anderzijds een gebrek aan 
officiële informatie over het voorziene budget voor de vergoeding van advocaten die 
prestaties verrichten in het kader van de Salduz-permanentie. 
 
3) Vertrouwelijk overleg met en bijstand tijdens het verhoor van een advocaat 
 
Vooreerst hebben de Federale Politie en enkele parketten de afstand van de bijstand van de 
advocaat aangekaart. Ze benadrukken de logheid van de wet wanneer de verdachte 
overweegt afstand te doen van de bijstand en achten het noodzakelijk om de duur van het 
telefonisch afstandscontact te beperken. Het lijkt er ook op dat dit telefonisch afstandscontact 
onbegrepen is door magistraten, politieagenten en zelfs verdachten die dit soms niet wensen. 
 
Verder stelt de Federale Politie voor dat in de verklaring van rechten duidelijk wordt 
gepreciseerd dat verdachten zelf de kosten van hun advocaat moeten betalen. Velen gaan er 
immers van uit dat dit kosteloos is. 
 
Wat betreft het voorafgaand vertrouwelijk overleg met een advocaat hebben alle actoren, net 
als in het vorige evaluatierapport, geen kennis van nieuwe incidenten omtrent de veiligheid 
van de advocaat of het vertrouwelijk karakter van het overleg. Enkel de Federale Politie meldt 
opnieuw nog enkele problemen met de infrastructuur, met name het gebrek aan isolatie en de 
afwezigheid van meeting-boxes. De Federale Politie heeft het ook over een zeker 
wantrouwen, meer bepaald het feit dat sommige advocaten denken dat de politieagenten hen 
in de gaten blijven houden en hun lippen lezen. Een parket geeft nog aan dat sommige 
onderzoeksrechters soms een nieuw voorafgaandelijk vertrouwelijk overleg toestaan, hoewel 
er reeds voorafgaand aan het eerste verhoor door de politiediensten een overleg had 
plaatsgevonden. 
 
Wat betreft de bijstand van de advocaat tijdens het verhoor hebben de onderzoeksrechters, 
de OVB en AVOCATS.BE geen kennis van recente incidenten. De Federale Politie, de Vaste 
Commissie van de Lokale Politie en sommige parketten halen wel enkele incidenten aan, die 
reeds in het vorige evaluatierapport aan bod zijn gekomen. Deze hebben betrekking op de 
plaats van de advocaat tijdens het verhoor, zijn rol tijdens de reconstructie van de feiten, 
actieve interventies en commentaren tijdens het verhoor, het beginnen pleiten, een 
denigrerende houding, het gebruik van de GSM tijdens het verhoor, de vraag om een afschrift 
van het dossier, de wil om bijstand te verlenen bij een verhoor van categorie III,... Er werden 
tevens enkele klachten ingediend tegen politieagenten. De Federale Politie meldt nog een 
nieuw probleem, meer bepaald dat tijdens een reconstructie een advocaat een nieuw 
voorafgaandelijk overleg heeft verkregen (met als gevolg dat de verdachte van mening is 
veranderd over het meewerken aan deze reconstructie). Sommige parketten hebben ook 
vastgesteld dat advocaten hun aanwezigheid en interventie vaak voorbehouden voor het 
verhoor door de onderzoeksrechter en ze weinig naar de politiekantoren gaan. Een 
onderzoeksrechter meent dat het gebrek aan beschikbaarheid van de advocaten tot gevolg 
heeft dat een groot deel van de politieverhoren zonder advocaat plaats vindt, de verdachte 
moet zich tevreden stellen met enkel een voorafgaandelijk telefonisch overleg. 
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4) Impact op de interne werking en op het functioneren van justitie 
 
De politionele en justitiële actoren vermelden opnieuw, net als in het vorige evaluatierapport, 
dat de Salduz-wet een impact heeft op hun dagdagelijkse werking en voor een reeks 
problemen zorgt. Zo wijst de Federale Politie en de Vaste Commissie van de Lokale Politie 
op terugkerende problemen met lokalen, problemen bij reconstructies, een daling van het 
aantal gecoördineerde acties, een daling van het aantal aanhoudingen en verhoren op het 
ogenblik van de aanhouding, een gebrek aan personeel tijdens grote acties, het bestaan van 
verschillende richtlijnen van magistraten voor wat betreft de wachttijd van advocaten 
(wanneer de permanentiedienst aangeeft dat er geen advocaat beschikbaar is), twijfels over 
de keuze van categorie (III of IV), een achterstand in de behandeling van de dossiers van 
categorie III (omdat de uitgenodigde verdachte niet komt opdagen), ... 
 
De Federale Politie, de onderzoeksrechters en enkele parketten vermelden opnieuw dat de 
toepassing van de Salduz-wet voor heel wat tijdverlies zorgt door het naleven van de 
procedure of de afstand die de advocaten/tolken moeten afleggen. Ook is er volgens hen een 
toename van de administratieve werklast (bijvoorbeeld door het gebruik van de 
webapplicatie). Verder wordt opnieuw vastgesteld dat de procedures langer duren (in het 
bijzonder door het naleven van de termijn van twee uur) waardoor de verhoren aan kwaliteit 
kunnen inboeten gezien deze snel moeten gebeuren om de termijn van 24 uur na te leven. 
Sommige parketten geven eveneens opnieuw aan dat de politiediensten vaker contact 
opnemen met de magistraten om de keuze van de categorie te laten bevestigen volgens 
dewelke de verdachte moet worden verhoord. 
 
De OVB en AVOCATS.be stellen dat de Salduz-wet ongetwijfeld een invloed heeft op het 
dagelijkse werk van de advocaten (vooral in het geval van verhoren ‘s nachts), maar hebben 
geen kennis van recente problemen hieromtrent. AVOCATS.BE voegt hier aan toe dat dit 
moeilijk kan worden geëvalueerd omdat de Salduz-procedure (langs Franstalige kant) is 
stopgezet of bijzonder is vertraagd. 
 
Daarnaast heeft de Salduz-wet een aantal meer fundamentele veranderingen teweeg 
gebracht in het functioneren van justitie in het algemeen. Volgende punten worden opnieuw 
gesignaleerd door de Federale Politie, de Vaste Commissie van de Lokale Politie en enkele 
parketten: een daling van de vrijheidsbenemingen, een daling van de aanhoudingsbevelen, 
een toename van de vrijheid onder voorwaarden, de vervanging van gerechtelijke 
vrijheidsbenemingen door administratieve vrijheidsbenemingen. Tevens wordt erop gewezen 
dat sommige verhoren die voor de inwerkingtreding van de wet niet zouden hebben 
plaatsgevonden nu gebeuren onder vrijheidsbeneming (om het verrassingseffect te behouden 
dat verdwijnt bij het versturen van een uitnodiging), dat de tussenkomst van de advocaat leidt 
tot zowel snellere en volledigere bekentenissen (bij lichtere dossiers) evenals minder 
bekentenissen (bij zwaardere dossiers wordt systematisch of frequenter gebruik gemaakt van 
het zwijgrecht), dat er een vermindering is van het aantal agenten op het terrein door 
verhoren die langer duren omwille van de aanwezigheid van een advocaat, … 
 
De OVB en AVOCATS.BE halen tevens enkele fundamentele veranderingen aan in het 
functioneren van justitie in het algemeen. De OVB meent dat als een goede samenwerking is 
tussen de verschillende actoren dit een positief effect heeft op het onderzoek en de werking 
van justitie. AVOCATS.BE voegt hieraan toe dat, zelfs al valt dit niet dagelijks op, het gebrek 
aan middelen die de Staat voorziet voor de bijstand van personen van hun vrijheid beroofd 
een reële impact heeft op de doeltreffendheid van justitie. 
 
5) Samenwerking met andere actoren 
 
Op het vlak van de samenwerking met andere actoren hebben sommige politionele en 
justitiële actoren enkele nieuwe problemen aangehaald. Zo vermeldt de Federale Politie 
enkele moeilijkheden met de bijzondere inspectiediensten, de douanediensten en de 
onderzoeksrechters. De bevraagde onderzoeksrechters melden dan weer opnieuw enkele 
moeilijkheden in de samenwerking met advocaten die de Salduz-wet niet op dezelfde wijze 
interpreteren. AVOCATS.BE bemerkt evenwel dat de regelmatigere ontmoetingen voor een 
bepaald respect zorgen tussen de twee beroepswerelden. Volgens de meeste parketten, de 
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Vaste Commissie van de Lokale Politie, de OVB en AVOCATS.BE zijn er trouwens geen 
specifieke samenwerkingsproblemen. Bepaalde goede praktijken worden daarbij naar voren 
geschoven, zoals de creatie van een expertisecentrum Salduz in Antwerpen. 
 
Sinds het vorige evaluatierapport zijn er volgens de meeste politionele en justitiële actoren 
weinig nieuwe overlegmomenten met andere actoren geïnstalleerd. De meeste bestonden 
reeds voorheen, zoals de afspraken met de balie in sommige politiezones. De Federale 
Politie en de Vaste Commissie van de Lokale Politie wijzen op overlegmomenten met de 
magistratuur. De parketten geven aan dat de politie de procureur des Konings soms 
verduidelijkingen vraagt over de toepassing van de Salduz-wet tijdens maandelijkse 
operationele of strategische vergaderingen of dat de Salduz-problematiek ook ter sprake kan 
komen tijdens het maandelijkse arrondissementeel rechercheoverleg. 
 
Met betrekking tot de samenwerking met de tolken worden door sommige politionele en 
justitiële actoren opnieuw dezelfde moeilijkheden vermeld, die reeds in het vorige 
evaluatierapport aan bod kwamen. Meer bepaald dat dezelfde tolk tussenkomt zowel bij het 
overleg als het verhoor (met het risico op belangenconflicten in hoofde van de tolk). Tevens 
stelt zich de vraag omtrent de betrouwbaarheid van tolken in sommige talen, het probleem 
van de beschikbaarheid van tolken, de moeilijkheid om de tolk én de advocaat op hetzelfde 
moment bijeen te brengen (bepaalde onderzoeken dreigen steeds minder volledig te zijn 
omwille van de moeilijkheid om verhoren te organiseren met personen die een vreemde taal 
spreken) en de soms ongepaste interventie van de tolk. Er wordt ook nog op gewezen dat de 
bijkomende kosten voor de tolken voortaan hoger zijn (gezien ze meer prestaties leveren dan 
vroeger). 
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4. JURIDISCH LUIK 
 
 
In het juridisch luik is een wetsevaluatie gemaakt van de Salduz-wet. Met deze wetsevaluatie 
is gewacht tot het eindrapport omdat het aangewezen leek eerst het verloop van de werking 
van de Salduz-wet in de praktijk af te wachten en eventuele goede praktijken. Verder werd 
ook gewacht op de beroepen tot nietigverklaring bij het Grondwettelijk Hof en de Raad van 
State (van de Salduz-wet en de COL 8/2011 van het College van Procureurs generaal), 
evenals de op til staande EU-richtlijn betreffende het recht op toegang tot een advocaat (de 
zogenaamde maatregel C van de Routekaart). Ondertussen is de EU-richtlijn nog niet 
gefinaliseerd en werden de uitspraken van het Grondwettelijk Hof pas gewezen op 14 
februari 2013, zodat we de mogelijke gevolgen ervan niet meer hebben kunnen opnemen in 
dit luik.  
 
Zodoende richt de wetsevaluatie zich op de huidige Salduz-wet. Hiertoe is vooreerst een 
oplijsting gemaakt van de in de rechtsleer, de rechtspraak en in de vorige evaluatierapporten 
in de praktijk gesignaleerde juridische problemen en wetgevende suggesties inzake de 
huidige Salduz-wet, de richtlijnen en de praktijk ter zake. Op basis daarvan werd een 
vragenlijst opgemaakt die in oktober 2012 werd voorgelegd aan de zes meldpunten Salduz 
van de betrokken actoren (het betreft het tweede deel van de vragenlijst64, waarbij het eerste 
deel aan bod is gekomen in het kwalitatief luik).  
 
In dit deel van de vragenlijst is in eerste instantie gepeild naar de mening van de meldpunten 
over de opgetekende voorstellen ter aanpassing van de Salduz-wet, de richtlijnen 
(omzendbrieven van het College van Procureurs-generaal) en de praktijk. Tevens is 
gevraagd of er nog andere praktijken zijn die dienen te worden geregeld of geüniformiseerd in 
een richtlijn (met name een omzendbrief van het College van Procureurs-generaal). Daarna 
is de vraag gesteld of er voorstellen zijn ter aanpassing van andere gerelateerde wetgeving, 
met name rond de omzetting van de EU-richtlijn i.v.m. tolken en vertalers en het Belgische 
systeem van kosteloze rechtsbijstand. Vervolgens is gepeild naar hun mening en voorstellen 
over mogelijke toekomstige evoluties, zijnde een bijsturing van ons inquisitoir rechtssysteem, 
een aanpassing van de arrestatietermijn van 24 uur, en een uitbreiding van de bijstand van 
de advocaat naar alle verhoren en onderzoekshandelingen zoals voorzien in het voorstel van 
EU-richtlijn betreffende het recht op toegang tot een advocaat. Ten slotte is aan de 
meldpunten nog de mogelijkheid gelaten om nog andere suggesties te doen voor mogelijke 
relevante aanpassingen of bijsturingen. 
 
De respons die we ontvingen van de meldpunten (in totaal 22 vragenlijsten) was afhankelijk 
van de actor (net zoals bij het eerste deel van de vragenlijst). Voor de politie ontvingen we, 
zoals in het kwalitatief luik reeds opgemerkt, telkens één vragenlijst van de beide meldpunten 
Salduz bij de politie, zijnde van de Federale Politie en van de Vaste Commissie van de 
Lokale Politie (VCLP). Bij deze laatste instantie heeft het secretariaat de vragenlijst 
overgemaakt aan de leden van de VCLP, evenals aan de leden van de subcommissie 
gerechtelijke politie. Voor het openbaar ministerie hebben 17 van de 27 parketten 
geantwoord op dit deel van de vragenlijst. Dezelfde opmerking geldt als bij het eerste deel 
van de vragenlijst. Een aantal parketten hebben zelf de vragenlijst niet ingevuld en hebben 
deze enkel door de politiediensten laten invullen, deze parketten hebben we hier niet 
weerhouden (de meldpunten politie hebben immers voor de politie zelf bijdragen 
aangeleverd). We hebben hier enkel de antwoorden van de parketten opgenomen die zelf de 
vragenlijsten hebben beantwoord, al dan niet na consultatie van de politiediensten in hun 
gerechtelijk arrondissement. Het betreft de volgende 17 parketten: Antwerpen, Arlon, Brugge, 
Brussel, Dendermonde, Eupen, Gent, Hasselt, Huy, Kortrijk, Leuven, Marche-en-Famenne, 
Mechelen, Namur, Neufchâteau, Nivelles en Verviers. Bij de onderzoeksrechters werd, zoals 
in het kwalitatief luik reeds vermeld, de vragenlijst door de Voorzitter van de Vereniging van 
Onderzoeksrechters verspreid onder de onderzoeksrechters. Hij bemerkte dat er blijkbaar 
een saturatie bestaat inzake Salduz, want dat slechts weinig onderzoeksrechters de 
vragenlijst hebben ingevuld. De antwoorden zijn bijgevolg niet representatief, niettemin 

                                                 
64 Zie in bijlage 2 de vragenlijst “Meldpunten Salduz”. 
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bieden ze wel een beeld van de visies die leven bij de onderzoeksrechters. Tot slot ontvingen 
we, zoals reeds aangegeven bij het kwalitatief luik, van de advocatuur telkens één vragenlijst 
enerzijds van de Orde van Vlaamse Balies (OVB) en anderzijds van l’Ordre des barreaux 
francophones et germanophone de Belgique (AVOCATS.BE65). 
 
We dienen nog op te merken dat we in de inleiding van de vragenlijst hadden meegegeven 
we zo goed als mogelijk de standpunten van de beroepsgroepen wensten op te lijsten. Maar 
dat we eveneens beseften dat de voorstellen binnen de beroepsgroepen ook voor discussie 
konden zorgen, zodat ze konden aangeven dat er verschillende meningen waren. De 
antwoorden van de meldpunten hierna zijn dan ook niet altijd eenduidig (deze zijn hieronder 
in beeld gebracht in de tabellen). 
 
De analyse van de antwoorden van de meldpunten werd nadien, op 19 december 2012, 
voorgelegd aan de Stuurgroep Salduz (met nationale verantwoordelijken van de direct 
betrokken actoren).66 De bedoeling was om te pogen om in onderling overleg met de actoren 
te komen tot een mogelijke consensus inzake de voorstellen tot eventuele aanpassing van de 
huidige regelgeving of praktijk, om op deze wijze aan de minister van Justitie en het 
Parlement, met het oog op een toekomstige wetswijziging, reeds concrete door het 
werkterrein gedragen voorstellen te kunnen voorleggen. Er is echter gebleken dat dit niet 
mogelijk was, als er al verschillen waren binnen een beroepsgroep, is het ook duidelijk dat 
het tussen de beroepsgroepen niet gemakkelijker werd om tot eenduidige standpunten te 
komen. Sommige standpunten vertolken de traditionele breuklijnen die reeds duidelijk waren 
ten tijde van de parlementaire voorbereidingen van de Salduz-wet, bij andere standpunten is 
er soms een evolutie merkbaar. Derhalve hebben we hierna de verschillende standpunten 
van zowel de meldpunten als telkens de conclusie van de Stuurgroep opgelijst om verder 
wetgevend werk te vergemakkelijken. 
 
 

4.1. Voorstellen ter aanpassing van Salduz-wet, richtlijnen en 
praktijk 

 
 

4.1.1. Begrip verhoor 

 
In de Salduz-wet wordt de rechtsbescherming van de bijstand van de advocaat vooral 
gekoppeld aan het verhoor. Het is dan ook essentieel om bij het begrip verhoor stil te staan. 
 
De afdeling Wetgeving van de Raad van State wees er in zijn advies van 19 april 2011 inzake 
het Salduz-wetsontwerp op dat het arrest Zaichenko van het EHRM67 de vraag doet rijzen 
vanaf wanneer de ondervraging van een persoon kan worden beschouwd als een “verhoor” 
dat de toepassing van het recht op bijstand door een advocaat met zich kan brengen. Op 
basis van de rechtspraak van het EHRM stelt de Raad van State dat dit recht een rol speelt 
wanneer de politiediensten of de gerechtelijke overheden verklaringen proberen te verkrijgen 
van de verdachte, maar niet wanneer zij op zoek gaan naar gegevens, eventueel zelfs met 
gebruik van dwangmiddelen, die kunnen worden verkregen zonder medewerking van de 

                                                 
65 Sinds 13 september 2012 draagt de Ordre des barreaux francophones en germanophone de Belgique de naam 
“AVOCATS.be”. Op die manier zou het publiek de advocaten en de balie beter kunnen onderscheiden wanneer deze 
in de media aan het woord komen. 
66 Op de vergadering waren de volgende personen aanwezig als vertegenwoordigers van de betrokken actoren: 

- Federale Politie: de heer Alwin Lox en mevrouw Sophie Margerotte; 
- Vaste Commissie Lokale Politie: de heren Jean-Marie Brabant en Eric Wauters; 
- College van Procureurs-generaal: de heer Yves Liégeois; 
- Raad van procureur des Konings: mevrouw Kim De Laet; 
- Ordre des Barreaux Francophones et Germanophones (OBFG - AVOCATS.BE): de heer Jean-Marc 

Picard; 
- Directoraat-generaal Wetgeving: mevrouw Vicky De Souter; 
- DSB: projectgroep. 

67 EHRM 18 februari 2010, nr. 39660/02, Zaichenko t/ Rusland. 
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verdachte (bv. een fouillering opent geen recht op bijstand). Een verhoor waarvoor de 
bijstand van een advocaat kan worden ingeroepen, is er evenwel één dat specifiek is gericht 
op het verkrijgen van inlichtingen van de verdachte. De Raad van State vervolgt dat de 
nationale overheden weliswaar over een zekere beoordelingsruimte beschikken om te 
beslissen vanaf wanneer een te ondervragen persoon recht heeft op de bijstand van een 
advocaat, niettemin is het voor de rechtszekerheid vereist dat dit ogenblik precies kan worden 
bepaald. Zodoende wordt het nodig geacht om het begrip verhoor te definiëren of minstens te 
omschrijven68, gelet op de rechtsgevolgen die voortaan aan een verhoor worden gehecht.69 
 
Tijdens de parlementaire voorbereidingen van de Salduz-wet werd gediscussieerd over het al 
dan niet invoeren van een definitie van het begrip verhoor. In een amendement werd de 
volgende korte definitie voorgesteld:  

“Voor de toepassing van de paragrafen 2 en 3, wordt onder het begrip verhoor 
begrepen een geleide ondervraging aangaande misdrijven die ten laste kunnen 
worden gelegd, door een daartoe bevoegde persoon geacteerd in een proces-
verbaal, in het kader van een opsporing- of gerechtelijk onderzoek, met als doel de 
waarheid te vinden”.70 

Aansluitend werd een omstandige toelichting gegeven van wat onder deze definitie dient te 
worden begrepen met een niet-exhaustieve opsomming van welke handelingen al dan niet 
onder deze definitie vallen. Zo werd onder meer aangegeven dat onder een geleide 
ondervraging door een daartoe bevoegde persoon dient te worden begrepen: 

1) “Een verhoor is een vorm van gesprek, maar niet elk gesprek is een verhoor. Een 
verhoor impliceert een vraag- en antwoordsituatie waarbij de verbalisant doelgericht 
onderzoek verricht.  

2) Een verhoor wordt geleid door een daartoe bevoegde persoon. Bevoegde personen 
om over te gaan tot een gerichte ondervraging zijn de politieambtenaren of 
ambtenaren van een aantal inspectiediensten die als officier of agent van de 
gerechtelijke politie kunnen fungeren, maar ook de gerechtelijke overheid zoals de 
procureur des Konings of de onderzoeksrechter.  

3) Bij een verhoor leidt, stuurt en interpelleert de ondervrager, specifiek gericht op het 
verkrijgen van inlichtingen van de verhoorde.  

4) Het is een zaakgericht ondervragen betreffende de kwalificatie van het misdrijf, de 
bewijzen en relevante bijzonderheden ervan. Dit is zeker niet het geval wanneer dat 
gesprek helemaal niet over het misdrijf, de dader, de opsporing of de vervolging gaat, 
maar slechts over koetjes en kalfjes.  

5) De verhoorde persoon wordt verzocht om persoonlijk in te staan voor zijn 
verklaringen en wordt ook gevraagd om zijn verklaring te ondertekenen.”

71 
De voorliggende definitie en toelichting riepen evenwel vragen op en er werd aangegeven dat 
hierover een diepgaander debat was aangewezen. Daarom werd uiteindelijk beslist om geen 
definitie van het verhoor in de Salduz-wet op te nemen. Er werd gesteld dat een definitie in de 
praktijk vermoedelijk aanleiding zou geven tot tal van interpretatieproblemen. Niettemin werd 
opgemerkt dat de toelichting als leidraad moet dienen bij de interpretatie van de wet en op 
deze wijze tegemoet wordt gekomen aan de gevraagde uitleg van de Raad van State over 
wat begrepen dient te worden onder het begrip verhoor.72 
 
Een definitie van het verhoor en een toelichting erbij werden wel opgenomen in de COL 
8/2011 van het College van Procureurs-generaal, dewelke aansluit bij de parlementaire 
voorbereidingen. Er werd in de COL 8/2011 op gewezen dat dergelijke duiding noodzakelijk is 
om de Salduz-wet op het terrein te kunnen toepassen.73 Onder het begrip verhoor dat het 
recht opent op bijstand van een advocaat wordt met name door het College van Procureurs-
generaal begrepen:  

                                                 
68 Er werd daarbij nog opgemerkt dat de rechtspraak van het Hof van Cassatie bij het toen vigerende artikel 47bis Sv. 
geen afbreuk doet aan deze vaststelling. Uit die rechtspraak blijkt dat er een onderscheid is tussen een echt 
“verhoor”, dat onderworpen is aan de rechtsvormen bepaald in dat artikel, en het ontvangen van mededelingen 
vanwege de verdachte “buiten het in het voormelde artikel 47bis bepaalde verhoor” (zie Cass. 23 juni 2010, Arr. 
Cass. 2010, nr. 448; Cass. 22 september 2010, nr. P.09 0172.F.). 
69 Adv. RvS. 49.413/AV van 19 april 2011, Parl. St. Kamer 2010-2011, DOC 53 1279/002, 13-14. 
70 Verslag namens de Commissie voor de Justitie, Parl. St. Kamer 2010-2011, DOC 53 1279/005, 50. 
71 Verslag namens de Commissie voor de Justitie, Parl. St. Kamer 2010-2011, DOC 53 1279/005, 51. 
72 Verslag namens de Commissie voor de Justitie, Parl. St. Kamer 2010-2011, DOC 53 1279/005, 49-56. 
73 COL 8/2011, 19-22. 
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- “de door de daartoe bevoegde persoon of gerechtelijke overheid geleide 
ondervraging, 

- van een persoon aangaande misdaden of wanbedrijven die hem ten laste kunnen 
gelegd worden, 

- waarvan de straf aanleiding kan geven tot het verlenen van een bevel tot 
aanhouding, met uitzondering van de wanbedrijven bedoeld in art. 138, 6°, 6°bis 
en 6ter Sv., en/of waarvoor de verdachte van zijn vrijheid werd beroofd, 

- die verloopt overeenkomstig de artikelen 47bis Sv. en 2bis WVH en de daarin 
opgesomde vormvoorschriften”.

74
 

Er wordt gespecificeerd dat een verhoor bijgevolg kadert in een opsporings- of gerechtelijk 
onderzoek en een stelselmatige ondervraging van een verdachte betreft door een 
onderzoeksrechter of een agent of officier van gerechtelijke politie met algemene of 
bijzondere bevoegdheid, met het oog op het verzamelen van bewijselementen en de 
waarheidsvinding. Een door de politie gedirigeerd “verkennend gesprek” over de feiten dat 
vroeger in de praktijk diende ter voorbereiding van het eigenlijk verhoor valt thans ook onder 
het begrip verhoor. Een door een ambtenaar (van een bijzondere inspectiedienst, bv. in het 
kader van economisch strafrecht of sociaal strafrecht75,…) gevoerde ondervraging met een 
strafrechtelijke finaliteit zal aan dezelfde voorwaarden moeten voldoen. In de COL 8/2011 
wordt vervolgens een niet-exhaustieve opsomming gegeven van ondervragingen/handelingen 
die niet onder het begrip verhoor vallen. Zo wordt gesteld dat het tijdelijk ophouden van een 
persoon met het oog op het uitvoeren van een beperkte opsporingshandeling (DNA, 
vingerafdrukken e.a.) geen verhoor is.76 
 
De rechtsleer acht het wel aangewezen om het begrip verhoor wettelijk te definiëren of 
minstens te omschrijven.77 Zo wijzen MEESE en TERSAGO erop dat de toelichting bij het 
Salduz-wetsvoorstel nog geen duidelijke afbakening oplevert. Met name wordt er een 
inhoudelijk verhoor beoogd inzake een ten laste gelegd misdrijf met het oog op het 
verzamelen van bewijselementen en niet een verhoor betreffende bijvoorbeeld de identiteit, 
inlichtingen of de teruggave van overtuigingsstukken. Maar het is niet altijd even gemakkelijk 
om een duidelijke grens te trekken tussen enerzijds het verhoor dat gericht is op het 
verkrijgen van inlichtingen van de verdachte en anderzijds het verhoor dat er louter toe strekt 
om gegevens te verkrijgen zonder dat daarvoor enige medewerking van de verdachte is 
vereist. Zo bepaalt art. 90undecies, § 2 Sv. dat de onderzoeksrechter, vooraleer hij een DNA-
onderzoek kan bevelen, de persoon hoort die er het voorwerp van uitmaakt. De vraag stelt 
zich echter wanneer het een verdachte betreft of het dan een verdachtenverhoor is waarvoor 
de regels inzake bijstand gelden.78 DECAIGNY vindt het belangrijk om bij het verhoor 
rekening te houden met de mogelijke rechtsgevolgen van de afgelegde verklaringen. Hij is 
dan ook voorstander van het maken van een onderscheid tussen het verhoor van enerzijds 
een verdachte en anderzijds een klager of een getuige. Dit in aansluiting op het door 
REINTJES79 gemaakte onderscheid tussen het “accusatoir horen” (zijnde het horen van een 
procespartij, met name een slachtoffer of een getuige) en het “inquisitoir horen” (het verhoren 
van het voorwerp van een onderzoek, met name een verdachte). Dit onderscheid moet 
toelaten om de praktische uitwerking van het bijstandsrecht mogelijk te maken, een bijstand 
wordt niet haalbaar geacht voor iedere getuige of slachtoffer.80 Tot slot meent COLETTE dat 
het EHRM in een arrest van 20 september 2012 een duidelijke omschrijving heeft gegeven 

                                                 
74 COL 8/2011, 19. 
75 Bv. een verhoor gevoerd door een autoriteit belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen van het 
Wetboek van Sociaal Strafrecht. 
76 COL 8/2011, 19-22. 
77 M. BOCKSTAELE, “Voorlopige richtlijnen van het college van procureurs-generaal inzake de bijstand van een 
advocaat bij het eerste politionele verhoor van een verdachte”, Panopticon 2010, 77; J. MEESE en P. TERSAGO, 
“Het recht voor elkeen die wordt verhoord op consultatie van en bijstand door een advocaat na de « salduz-wet » van 
13 augustus 2011”, RW 2012, 936; L. MARES, “La mise en œuvre de la loi Salduz au sein de la police locale”, 
Vigiles 2012, 193; L. KENNES, “La loi du 13 août 2011 conférant des droits à toute personne auditionnée et à toute 
personne privée de liberté”, Rev.dr.pén. 2012, 23-24; J.M. BRABANT, Studiedag evaluatie van de Salduz-wet en 
vooruitblik naar de toekomst, Brussel, Politeia-DSB, 18 september 2012 (hierna verkort Studiedag evaluatie van de 
Salduz-wet, 18 september 2012); T. DECAIGNY, “De bijstand van een advocaat bij het verhoor”, T.Strafr. 2010, 5-7. 
78 J. MEESE en P. TERSAGO, “Het recht voor elkeen die wordt verhoord op consultatie van en bijstand door een 
advocaat na de « salduz-wet » van 13 augustus 2011”, RW 2012, 936. 
79 Zie J.M. REIJNTJES, “De mythe van de in vrijheid afgelegde verklaring”, DD 2008, afl. 8/64, 908 e.v. 
80 T. DECAIGNY, “De bijstand van een advocaat bij het verhoor”, T.Strafr. 2010, 5-7; Contra G. VERMEULEN en L. 
VAN PUYENBROECK, “Hoe kan de bijstand van een advocaat bij het verhoor in de Belgische praktijk geregeld 
worden?”, T.Strafr. 2009, 212. 
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van wat een verdachtenverhoor is. Met name stelt het Hof in het arrest Titarenko tegen 
Oekraïne dat elk gesprek tussen een gearresteerde verdachte en de politie onder de 
rechtsbescherming van art. 6 EVRM valt. In § 87 wordt het als volgt geformuleerd: “The Court 
considers that any conversation between a detained criminal suspect and the police must be 
treated as formal contact and cannot be characterised as ‘informal questioning’”.81 Een 
(zaakinhoudelijk) gesprek mag niet worden aangeknoopt met de verdachte, buiten de 
aanwezigheid van een advocaat, zelfs als niet doelgericht wordt ondervraagd over bepaalde 
feiten (en het beweerdelijk enkel over koetjes en kalfjes gaat) en de verdachte “spontaan” 
bekent. Niettemin dient hier te worden gekeken naar de concrete omstandigheden van de 
zaak die ook enkel betrekking heeft op een aangehoudene. Met name werd de aangehouden 
verdachte Titarenko door vier politieagenten in zijn cel benaderd voor een “vertrouwelijk 
gesprek” (omtrent een vuurgevecht waarbij een politieagent om het leven kwam), waarna de 
verdachte spontaan zou hebben bekend. In dergelijk geval lijkt de vraag naar 
rechtsbescherming veel groter te zijn dan wanneer bijvoorbeeld bij een overbrenging naar het 
politiecommissariaat een verdachte spontaan een misdrijf bekent. Zo heeft het EHRM in het 
arrest Zaichenko van 18 februari 2010 nog gesteld dat “toelichtingen” van een verdachte bij 
een betrapping op heterdaad niet de tussenkomst vereisen van een advocaat (de 
vaststellingen en het afleggen van de verklaring gebeurden immers in een “direct sequence 
of events”). 
 
 
BEVRAGING MELDPUNTEN 
 
 

 Begrip verhoor definiëren? 

FEDPOL JA 

LOKPOL JA 
OM NEE (meerderheid)/JA 
OR JA/NEE 

OVB JA 

AVOCATS.BE JA 

 
 
POLITIE 
 
Wat betreft de mogelijke verduidelijking van het begrip verhoor in de wet, stelt de Federale 
Politie dat de meeste van haar diensten hier positief tegenover staan, ondanks het feit dat het 
begrip in het algemeen goed wordt begrepen en voor niet al te veel problemen zorgt. Gezien 
de rechten en plichten die gepaard gaan met het verhoor, menen de meeste diensten van de 
Federale Politie immers dat het belangrijk is dit begrip te definiëren, te meer daar de 
meningen van de onderzoeksrechters hierover verdeeld zijn en dat COL 8/2011 van het 
College van procureurs-generaal hen niet kan worden opgelegd. Uitgaande van de 
verschillende praktijken ter zake, achten deze politiediensten een dergelijke definitie 
noodzakelijk om mee te geven dat de Salduz-rechten voor het eerste verhoor, en niet voor de 
daaropvolgende verhoren, worden erkend, tenzij de wetgever deze nieuwe rechten naar alle 
verhoren en overige onderzoekshandelingen wenst uit te breiden. 
 
De Vaste Commissie van de Lokale Politie stelt tevens vast dat de politiezones een dergelijke 
definitie positief vinden en verklaart dit door het recente arrest (Titarenko) van het EHRM van 
20 september 2012. Ze voegt hier aan toe dat de politiezones die tegen een dergelijke 
definitie gekant zijn meer betwistingen vrezen. Indien de wetgever in een dergelijke definitie 
zou voorzien, wenst de Vaste Commissie van de Lokale Politie dat dit reeds in COL 8/2011 
van het College van procureurs-generaal zou worden opgenomen. Ze voegt hier aan toe dat 
er misschien een onderscheid zou moeten worden gemaakt om bepaalde toestemmingen, 
zoals huiszoekingen, te noteren. De Commissie wijst er op dat er bij een eerste interventie 
steeds vragen worden gesteld. Ze voegt hier aan toe dat tevens op de wijkwerking, het 
verzamelen van informatie, enz. moet worden toegezien. 

                                                 
81 EHRM 20 september 2012, nr. 31720/02, Titarenko t. Oekraïne, §87, http://www.echr.coe.int/echr/; M. COLETTE, 
“EHRM verduidelijkt definitie ‘verhoor’”, Juristenkrant 8 november 2012. 
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OPENBAAR MINISTERIE 
 
De meerderheid van de bevraagde PdK’s (11 op 17) is tegen een wettelijke definiëring van 
het begrip verhoor. Volgens hen is dit voldoende geregeld in art. 47bis Sv. en is er reeds 
voldoende ervaring opgebouwd met de Franchimont wetgeving. Het verhoor behoort ook tot 
de basisopleiding van de politiemensen. Bijgevolg volstaat de huidige wettelijke regeling, in 
wetten dienen geen details te staan. Het invoeren van een definitie in de wet leidt immers 
alleen maar tot meer discussies, waarop dan niet vlug kan worden ingespeeld aangezien 
telkens de wet moet worden gewijzigd. Eén van de respondenten vindt dat het gemakkelijker 
en soepeler is om een definitie op te nemen in een omzendbrief van het College van 
Procureurs-generaal (zie de COL 8/2011). Anderen zijn van mening dat het verhoor veeleer 
jurisprudentieel moet worden gedefinieerd. Het komt aan de hogere rechtshoven (het Hof van 
Cassatie maar ook en vooral het EHRM) toe om rechtspraak te ontwikkelen over dit begrip. 
De rechtspraak van het EHRM kan steeds evolueren zodat het niet opportuun lijkt om het 
begrip verhoor vast te leggen in de wet, op termijn zou dit immers strijdig kunnen zijn met 
deze Europese rechtspraak.  
 
Eén van de PdK’s die tegen een definiëring is, vindt wel dat er nood is aan duidelijkheid met 
betrekking tot de eigen geschreven verklaringen en voorgedrukte antwoordformulieren die de 
verdachte zelf invult. Destijds vielen deze niet onder het begrip verhoor. De Denktank Salduz 
van het College van Procureurs-generaal82 heeft eveneens aanvaard dat deze techniek nog 
mag worden gebruikt (bv. bij verkeersinbreuken). De respondent stelt zich echter de vraag 
waar de grens ligt. Vooral de bijzondere inspectiediensten maken zeer veel gebruik van 
dergelijke, soms zeer uitgebreide vragenlijsten. Maar het verder toelaten van deze techniek 
zonder toepassing van de Salduz-rechten lijkt op gespannen voet te staan met de ratio legis 
van de Salduz-wetgeving. Op dat vlak wordt dus gewezen op de nood aan een duidelijkere 
regelgeving. 
 
Een minderheid van de PdK’s (6 op 17) is daarentegen wel voorstander van een wettelijke 
definiëring van het verhoor. Ze wensen een definiëring om discussies op het terrein te 
vermijden. Ook omwille van de recente rechtspraak van het EHRM in de zaak Titarenko zou 
het aangewezen zijn dat de wetgever optreedt. Op die manier kan er worden vermeden dat 
deze rechtspraak zou worden ingeroepen tegen de bestaande wetgeving. Een omzendbrief 
van het College van Procureurs-generaal kan weliswaar verduidelijking geven omtrent het 
begrip verhoor, maar deze is evenwel niet bindend voor de advocatuur. 
 
Ten slotte worden nog een aantal elementen meegegeven om op te nemen in een definitie. 
Eén van de PdK’s meent dat het moet gaan om een door een politionele instantie afgenomen 
verklaring van een verdachte met betrekking tot een misdrijf. Daarbij is duidelijkheid 
aangewezen met betrekking tot de eigen geschreven verklaringen en antwoordformulieren 
waarbij de mogelijkheid bestaat tot self-incrimination. Een andere PdK geeft aan dat de 
video-opnames van verhoren van minderjarige slachtoffers moeten worden uitgesloten van 
het toepassingsgebied van de Salduz-wet. De verhoren zoals geregeld in de wet zouden 
beperkt moeten blijven tot de geschreven en audiovisuele verhoren van verdachten. 
Daarnaast zou de verbale uitwisseling van informatie met de politie buiten het 
toepassingsgebied van de Salduz-wet moeten vallen. 
 
ONDERZOEKSRECHTERS 
 
Bij de onderzoeksrechters die op de vragenlijst hebben geantwoord, zijn de standpunten 
eveneens verdeeld. Eén van de onderzoeksrechters acht het niet nuttig om het begrip 
verhoor in de wet te definiëren, de wet is al duidelijk. Een andere onderzoeksrechter is wel 
voorstander en vindt dat moet worden aangegeven of een verhoor over de feiten moet 
handelen, dan wel of een loutere kennisgeving ook als een verhoor geldt (bv. bij de 
uitlevering in het kader van een Europees aanhoudingsbevel). 
 

                                                 
82 De “Denktank Salduz” is opgericht bij het Expertisenetwerk Strafrechtspleging van het College van Procureurs-
generaal (onder leiding van de Procureur-generaal Yves Liégeois) en bestaat uit vertegenwoordigers van het 
openbaar ministerie, de politie, de DG Wetgeving van de FOD Justitie en de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid. 
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ADVOCATUUR 
 
Zowel de OVB als AVOCATS.BE zijn wel duidelijk van mening dat een definitie van het 
begrip verhoor moet worden ingeschreven in de wet. AVOCATS.BE geeft aan dat dit punt 
werd uitgewerkt in hun beroep tot nietigverklaring van de Salduz-wet die ze bij het 
Grondwettelijk Hof hebben ingediend. Vanuit de OVB wordt verwezen naar een artikel van 
DECAIGNY. Deze wijst erop dat het bijzonder fundamenteel is voor de dagdagelijkse 
politiepraktijk om te bepalen wat onder het begrip verhoor valt. Hij maakt daarbij het 
onderscheid tussen het verhoor van enerzijds een verdachte en anderzijds een klager of een 
getuige (zie supra).83 
 
 
STUURGROEP 
 
Op basis van de hierboven vermelde antwoorden van de verschillende meldpunten werd aan 
de Stuurgroep voorgesteld om een studie over het begrip verhoor te laten verrichten. 
 
De Stuurgroep vraagt zich echter af of een studie en/of een werkgroep nog veel zou 
opleveren. Er is al geprobeerd om het begrip verhoor in een wet op te nemen, desgevallend 
zou dezelfde definitie kunnen worden gebruikt. Maar alle vragen kunnen sowieso niet in een 
wet worden opgenomen. Een wettelijke definitie zal nog altijd door de rechtspraak en de 
rechtsleer verder worden uitgewerkt en ingevuld. Dit moet immers geval per geval worden 
bekeken en is evolutief. Het openbaar ministerie geeft aan dat eventueel enkel een korte 
definitie in de wet zou kunnen worden opgenomen. In een omzendbrief kan dit dan verder 
worden uitgewerkt, hoewel het meeste reeds in de COL 8/2011 staat (de uitleg over het 
verkennend gesprek ligt ook al in de lijn van het arrest Titarenko van het EHRM). De politie 
geeft aan dat ondertussen de definitie van het verhoor zoals opgenomen in de COL 8/2011 
reeds door iedereen op het terrein is gekend. Indien deze definitie zou worden voorgelegd 
aan de wetgever, wordt erop gewezen dat het risico bestaat dat het een andere definitie 
wordt. De advocatuur is niet gehouden door deze omzendbrief, ze wijst wel op de rol van de 
rechtspraak en de rechtsleer. 
 
Er wordt unaniem geconcludeerd dat er reeds voldoende informatie beschikbaar is voor een 
eventuele definiëring van het begrip verhoor. Indien de wetgever een definitie wenst, bestaan 
er reeds voorbeelden (bv. in de COL 8/2011). De verdere invulling komt sowieso toe aan de 
rechtspraak en de rechtsleer. 
 
 

4.1.2. Mededeling van rechten 

 
De rechten worden tijdens het vooronderzoek aan de verdachte enerzijds overhandigd door 
middel van de verklaring van rechten (art. 47bis, §4 Sv. en KB 16 december 2011) en 
anderzijds meegedeeld door de verschillende ondervragende instanties (art. 47bis Sv.). Uit 
het vorige DSB evaluatierapport van de Salduz-wet blijkt dat er sprake is van een “overkill 
aan mededeling van rechten”.84 
 
Wat betreft de verklaring van rechten85 kan worden verwezen naar de vaststellingen van de 
interviews met verdachten die in het kwalitatief luik zijn weergegeven. Met name blijkt dat de 
meerderheid van de verdachten, die de verklaring hadden gelezen, deze duidelijk en 
begrijpbaar vinden. Veel verdachten konden zich ook verschillende rechten uit de verklaring 

                                                 
83 T. DECAIGNY, “De bijstand van een advocaat bij het verhoor”, T.Strafr. 2010, 5-7. 
84 H. PENNE, A. RAES, E. DEVEUX, A. DELADRIERE, S. DE KEULENAER, M. FRANSSENS en K. DECRAMER, 
Evaluatie Salduz wet. Derde tussentijds rapport, Brussel, Dienst voor het Strafrechtelijk beleid, 29 juni 2012, 140 (zie 
http://www.dsb-spc.be/) (hierna verkort H. PENNE et al., Evaluatie Salduz wet. Derde tussentijds rapport). 
85
 Concernant la déclaration des droits : M .BEYS, C. SMEETS, “L’avocat chez « les flics » : le loup dans la bergerie 

ou l’agneau dans la gueule du loup ? Les droits de la défense au stade policier à l’aube de l’ère Salduz” in 
GUILLAIN, C. en WUSTEFELS, A. (eds), Le rôle de l’avocat dans la phase préliminaire du procès pénal à la lumière 
de la réforme Salduz, Limal, Anthemis, 2012, 95-97. 
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herinneren en deze omschrijven. Slechts enkele verdachten vonden de verklaring moeilijk 
begrijpbaar en dan vooral voor minderjarigen. 

 
Ten slotte merkt het Directoraat-generaal Wetgeving van de FOD Justitie nog op dat de 
omzetting van deze EU-richtlijn 2010/64/EU van 20 oktober 2010 betreffende het recht op 
vertolking en vertaling in strafprocedures een impact zal hebben op de verklaring van rechten 
en dat deze zal moeten worden gewijzigd voor wat betreft de regeling omtrent de vertaling.86 
 
 
BEVRAGING MELDPUNTEN 
 
 

 Overkill mededeling rechten? 

FEDPOL JA 

LOKPOL NEE (wel herhalingen wegwerken) 
OM JA (meerderheid)/NEE 
OR JA 

OVB JA 

AVOCATS.BE JA/NEE 

 
 
POLITIE 
 
De Federale Politie stelt vast dat al haar diensten menen dat er een overkill is aan 
mededeling van rechten. Op heden is de mededeling van rechten volgens hen slopend en 
repetitief. Het feit dat de wetgever in een mededeling voor het verhoor en bij de start van het 
verhoor heeft voorzien is volgens deze diensten overbodig en zou vereenvoudigd moeten 
worden, temeer daar de advocaat alle rechten waarover de verdachte beschikt ook nog eens 
met hem overloopt. Ze hebben de indruk dat de verhoorde personen soms “gebukt” gaan 
onder de verschillende mededelingen van hun rechten en niet altijd begrijpen waarom dit 
altijd wordt herhaald. Tot slot stellen ze vast dat de vorm belangrijker is dan de inhoud en 
veel energie vergt. De Federale Politie gaat er van uit dat het gebruik van een te 
ondertekenen mededeling van rechten (dat in bijlage van het ondertekende PV van verhoor 
moet worden opgenomen) en de uitleg van de advocaat zouden moeten volstaan.   
 
In tegenstelling tot de Federale Politie, stelt de Vast Commissie van de Lokale Politie vast dat 
haar diensten er niet van uitgaan dat er te veel mededelingen van de Salduz-rechten zijn. Er 
wordt wel meegegeven dat herhalingen zouden moeten worden geschrapt. Ze merkt op dat 
de rechten uit de verklaring van rechten tijdens het verhoor moeten worden herhaald en dat 
dit een belangrijke factor is die de duur van het verhoor bepaalt. 
 
OPENBAAR MINISTERIE 
 
De overgrote meerderheid van de bevraagde PdK’s (12 op 17) is van mening dat er sprake is 
van een “overkill aan mededeling van rechten“. De verdachten krijgen te veel informatie en 
formulieren wat het voor hen moeilijk maakt om de essentie te onthouden. Volgens sommige 
PdK’s zou enkel een schriftelijke kennisgeving van de rechten moeten kunnen volstaan. Het 
volstaat dat de verdachte aangeeft dat hij kennis heeft genomen van zijn rechten en hij de 
verklaring heeft ondertekend. Dit document is dan ook het bewijs dat hij op de hoogte werd 
gebracht van zijn rechten. Het dient als bijlage aan het PV te worden gevoegd. Andere 
respondenten zijn van mening dat wanneer de verdachte bij de politie kennis heeft gekregen 
van zijn rechten, deze niet opnieuw door de onderzoeksrechter of de parketmagistraat dienen 
te worden meegedeeld. Volgens een andere PdK zou de verdachte moeten worden geacht in 
kennis te zijn gesteld van zijn rechten, van zodra de permanentiedienst of een advocaat werd 
gecontacteerd.  
 

                                                 
86 V. DE SOUTER, “De verklaring van rechten: een vreemde eend in de ‘Salduz-bijt’?” in GOOSSENS, F., 
BERKMOES, H., DUCHATELET, A. en HUTSEBAUT, F. (eds.), De Salduzregeling: theorie en praktijk, vandaag en 
morgen, Brussel, Politeia, 2012, 141-142. 
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Enkele PdK’s (5 op 17) vinden evenwel dat een herhaling van de rechten in de diverse stadia 
van de procedure geen “overkill aan mededeling van rechten” is. Voor vele verdachten is een 
politioneel verhoor en zeker een arrestatie een overweldigend gebeuren waardoor hun 
normaal denkvermogen is vertroebeld. Voldoende tijd en herhaling van de rechten kan 
hieraan tegemoet komen. Het is vereist dat deze rechten eveneens in het PV van verhoor 
van de verdachte vermeld staan omdat dit het document is dat door de verdachte wordt 
nagelezen en ondertekend. De politie dient bijgevolg deze rechten vóór het afnemen van de 
verklaring aan de verdachte te verduidelijken. Het is van belang dat alle rechten worden 
genoemd om procedureproblemen rond de rechten van verdediging uit te sluiten. Er wordt 
wel erkend dat door het grote aantal rechten het soms een complex gegeven wordt. Een 
vereenvoudiging zou dus wel wenselijk zijn, zeker indien in de toekomst de spelregels 
omtrent de bijstand van de advocaat nog verder zouden gaan.  
 
ONDERZOEKSRECHTERS 
 
De bevraagde onderzoeksrechters hebben vragen bij de mededeling van rechten. Eén van 
de onderzoeksrechters geeft aan dat het logisch lijkt dat bij een eerste verhoor de rechten 
worden meegedeeld en overhandigd in de taal van de betrokkene. Hij stelt evenwel de vraag 
of deze rechten nadien telkens moeten worden herhaald. Een andere onderzoeksrechter 
vindt het niet nuttig dat aan een getuige informatie wordt gegeven dat deze een 
opsporingshandeling of een verhoor kan vragen en dat deze niet verplicht kan worden van 
zichzelf te beschuldigen. 
 
ADVOCATUUR 
 
AVOCATS.BE maakt een opmerking over de verklaring van rechten. Ze vinden dat deze zijn 
doel mist door een gebrek aan leesbaarheid. Ze wijzen erop dat ze indertijd een tekst hadden 
uitgewerkt – waarvan ze menen dat deze voor iedereen toegankelijk en volledig is – en ze 
stellen voor dat deze alsnog zou worden gebruikt. Niettemin hebben ze de indruk dat er maar 
weinig van hun vrijheid beroofde verdachten de verklaring van rechten daadwerkelijk lezen. 
Ze vinden dan ook dat niets de bijstand van de advocaat kan vervangen en dat het vooral de 
taak van de advocaat is om aan de verdachte de bruikbare rechten mee te delen naargelang 
het geval. De OVB is eveneens van mening dat het meedelen van de rechten in essentie de 
taak van de advocaat is en dit toegesneden op de concrete zaak. Het telkens herhalen ervan 
wordt gezien als een overkill, die volgens hen niets bijbrengt aan de verdachte. 
 
 
STUURGROEP 
 
Op basis van de antwoorden van de meldpunten werden aan de Stuurgroep de volgende 
voorstellen voorgelegd: 

- Het behoud van het overhandigen van de verklaring van rechten aan de verdachte 
in zijn eigen taal; 

- Vervolgens is het de taak van de advocaat om de rechten verder uit te leggen; 
- Daarna wordt in het PV van verhoor de vermelding van de rechten behouden, maar 

de rechten worden niet meer met de verdachte overlopen door de politie, het parket 
of de onderzoeksrechter. Als bewijs van de kennisgeving van de rechten geldt dan 
het door de verdachte ondertekende PV van verhoor. 

 
Vanuit de Stuurgroep wordt bevestigd dat de rechten alleszins te dikwijls worden vermeld, het 
is niet nodig om deze bij wijze van spreken tienmaal te herhalen. Het wordt gezien als een 
taak van de advocatuur om deze verder uit te leggen. Vraag is of de mededeling van de 
rechten volledig moet worden weggenomen van de politie? Vanuit de advocatuur wordt 
bemerkt dat het Salduz-systeem nu niet ideaal werkt, gezien er niet voldoende advocaten 
beschikbaar zijn (wegens een onvoldoende en onduidelijk geachte financiering). Indien de 
verdachte geen advocaat heeft (wegens afstand of onbeschikbaarheid van een advocaat), 
wordt het wel nodig geacht om de rechten te herhalen en dus de huidige regeling te 
behouden. Indien het systeem ideaal zou functioneren met voldoende advocaten, is 
dergelijke herhaling evenwel niet meer nodig. Vanuit de politie wordt wel aangegeven dat de 
politie, het parket of de onderzoeksrechter zich tijdens het verhoor zou kunnen beperken tot 
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het stellen van de vraag of de verdachte nog vragen heeft over de rechten (die eerst ter 
kennis werden gebracht door middel van de verklaring van rechten en daarna werden 
vermeld in het PV van verhoor). 
 
Er wordt wel opgemerkt dat er bijzondere aandacht dient te gaan naar kwetsbare verdachten 
en analfabeten die bepaalde zaken of woorden niet begrijpen. Het is aan de politie om dit 
vast te stellen en om dan toch voldoende toelichting te geven. Personen met een handicap 
vormen ook een bijzonder aandachtspunt. Meer bepaald stelt zich de vraag of bij blinden de 
verklaring van rechten in braille kan worden afgedrukt.  
 
Tot slot wordt aangegeven dat er vanuit de praktijk nog de vraag is gesteld tot vertaling van 
de verklaring van rechten in nog andere talen dan reeds voorzien.87 Verder geven de cijfers 
van de webapplicatie van de permanentiedienst van de balie weer voor welke talen een tolk 
diende te worden opgeroepen en voor welke talen geen verklaring van rechten beschikbaar 
was (zie supra in het kwantitatief luik). 
 
 

4.1.3. Inlichten van een vertrouwenspersoon 

 
Art. 2bis §3 Voorlopige Hechteniswet bepaalt niet op welk ogenblik of binnen welke termijn de 
vertrouwenspersoon moet worden ingelicht over de aanhouding door de ondervrager of een 
door hem aangewezen persoon. Het recht om een vertrouwenspersoon in te lichten was voor 
de administratieve aanhoudingen reeds vroeger geregeld in art. 33quater Wet Politieambt.88 
Uit de parlementaire voorbereidingen van de Salduz-wet blijkt dat de formulering voor de 
gerechtelijke aanhoudingen gelijklopend is geregeld met de bepaling i.v.m. de administratieve 
aanhoudingen, waarin geen termijn is bepaald.89 Het Comité ter Preventie van Foltering en 
Onmenselijke of Vernederende Behandeling of bestraffing (CPT) stelt in zijn standaarden dat 
dit recht moet zijn gewaarborgd “from the very outset of police custody” en dat gebeurlijke 
uitzonderingen duidelijk dienen te zijn omschreven en strikt in de tijd dienen te zijn 
gelimiteerd.90 In het voorstel van EU-richtlijn betreffende het recht op toegang tot een 
advocaat is in art. 5, 1e lid voorzien dat de van zijn vrijheid benomen persoon “zo spoedig 
mogelijk” het recht heeft om te communiceren met ten minste één door hem genoemde 
persoon.91 Overeenkomstig DE VALKENEER dient het inlichten van de vertrouwenspersoon 
snel te gebeuren, zonder evenwel onmiddellijk te moeten plaatsvinden.92 In het vorige DSB 
evaluatierapport van de Salduz-wet is de vraag gerezen binnen welke korte termijn de 

inlichting van de vertrouwenspersoon dan wel moet plaatsvinden.93 
 
Verder wijst het vorige DSB evaluatierapport van de Salduz-wet uit dat de politie zelden aan 
de procureur des Konings of de onderzoeksrechter meedeelt dat de verdachte vraagt om een 
vertrouwenspersoon in te lichten. Hierdoor is het voor de procureur des Konings of de 
onderzoeksrechter moeilijk om een uitstel van deze inlichting te gelasten. Er is dan ook 
aangekaart of de procureur des Konings of de onderzoeksrechter systematisch op de hoogte 

moeten worden gebracht van de vraag van de verdachte.94 

 

                                                 
87 Het Directoraat-generaal Wetgeving van de FOD Justitie heeft voor de volgende talen de vraag gekregen tot 
vertaling van de verklaring van rechten: Punjab, Pashto, Sorani, Dari, Badini, Hebreeuws, Farsi, Kurmanji, Noors, 
Koerdisch, Iraans/Persisch, Badi, Ijsland, Moldavisch, Mongools en Sinhalees, 
88 Art. 33quater Wet Politieambt: “Elke persoon die het voorwerp uitmaakt van een bestuurlijke aanhouding, mag 
vragen dat een vertrouwenspersoon wordt verwittigd. […]”. 
89 Toelichting bij het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en 
van het Wetboek van strafvordering, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen die van zijn vrijheid wordt 
beroofd rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan, 
Parl. St. Senaat 2010-11, nr. 5-663/1, 25-26 (hierna verkort Toelichting, Parl. St. Senaat 2010-11, nr. 5-663/1). 
90 CPT Standards, 2002 – Rev. 2011, http://www.cpt.coe.int/en/docsstandards.htm, 12. 
91 Voorstel voor richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het recht op toegang tot een advocaat 
in strafprocedures en betreffende het recht op communicatie bij aanhouding, COM(2011)326. 
92 C. DE VALKENEER, « L’application de la loi du 13 août 2011 au stade de la phase policière », JT 2011, 844. 
93 H. PENNE et al., Evaluatie Salduz wet. Derde tussentijds rapport, 139. 
94 H. PENNE et al., Evaluatie Salduz wet. Derde tussentijds rapport, 139. 
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Ten slotte werd op de Denktank Salduz gesuggereerd om de term “vertrouwenspersoon” 
(personne de confiance) in artikel 2bis § 3 Voorlopige Hechteniswet 1990 te vervangen. Deze 
term schept verwarring met de zogenoemde “vertrouwenspersoon” voor de minderjarigen 
(artikel 91bis Sv). De term in artikel 2bis § 3 Voorlopige Hechteniswet 1990 zou beter 
vervangen worden door bv. “contactpersoon”. De term “vertrouwenspersoon” komt ook voor 
in de verklaring van rechten voor gearresteerden, dus deze moet ook daar worden 
vervangen. 
 
 
BEVRAGING MELDPUNTEN 
 
 

 Termijn bepalen? Systematisch informeren? 

FEDPOL NEE NEE 

LOKPOL NEE NEE 
OM NEE (meerderheid)/JA NEE (meerderheid)/JA 
OR JA/NEE JA 

OVB NEE NEE 

AVOCATS.BE NEE JA 

 
 
POLITIE 
 
Zowel de Federale Politie als de Vaste Commissie van de Lokale Politie vermelden dat hun 
diensten niet wensen dat de wet een welbepaalde termijn voor het verwittigen van de 
vertrouwenspersoon vastlegt. De Federale Politie benadrukt dat de onderzoekschef, onder 
het toezicht van de magistraat, hierover moet oordelen en dat er een beslissing in functie van 
het specifieke dossier moet worden genomen (bijvoorbeeld om het vernietigen van bewijzen 
te vermijden). De Federale Politie voegt er aan toe dat het belang van het dossier primeert. 
Zowel de Federale Politie als de Vaste Commissie van de Lokale Politie benadrukken dat 
bijkomende taken nodig zouden zijn als een dergelijke termijn zou worden bepaald. Het kan 
immers zijn dat te contacteren vertrouwenspersoon op het moment van de contactname niet 
beschikbaar is en opnieuw gecontacteerd dient te worden. De Vaste Commissie van de 
Lokale Politie benadrukt op haar beurt dat het bepalen van een dergelijke termijn een 
bijkomende druk voor haar politiediensten zou betekenen ten opzichte van de lopende 
termijnen en er een groter risico op procedurefouten zou bestaan. De Federale Politie stelt 
dat er, in het kader van complexe dossiers, reeds voorafgaande contacten met de magistraat 
zijn om het moment van de contactname met de vertrouwenspersoon duidelijk te stellen. Ze 
benadrukt ten slotte de verwarring tussen het begrip “vertrouwenspersoon” in het kader van 
enerzijds de Salduz-wet en anderzijds de Jeugdbeschermingswet. In het kader van de 
Salduz-wet stelt ze voor om deze term door “contactpersoon” te vervangen.  
 
Zowel de Federale Politie als de Vaste Commissie van de Lokale Politie menen dat de 
procureur des Konings of de onderzoeksrechter niet stelselmatig op de hoogte moeten 
worden gehouden van de vraag van de verdachte om een vertrouwenspersoon te verwittigen. 
De meeste diensten van de Federale Politie achten het informeren van de magistraat niet 
meteen nuttig en vinden dat dit gewoon in het PV kan worden opgenomen. Volgens hen 
hangt alles af van het dossier, maar moet de onderzoeker enige beweegruimte (en de nodige 
verantwoordelijkheid) krijgen. Sommige diensten van de Federale Politie gaan ervan uit dat 
wanneer het contact met de vertrouwenspersoon door de verdachte wordt aangevraagd en 
door de onderzoeksrechter wordt uitgesteld, dat de procureur des Konings of de 
onderzoeksrechter (wanneer mogelijk) telefonisch moet worden ingelicht en dat dit in het PV 
moet worden vermeld. Sommige diensten van de Federale Politie stellen dat de wet/COL wel 
zou moeten verduidelijken of nadrukkelijk aan de verdachte moet worden gevraagd of deze 
wenst dat een vertrouwenspersoon wordt gecontacteerd (dit staat op heden niet vermeld). De 
Vaste Commissie van de Lokale Politie voegt hier enkel aan toe de huidige procedure niet 
verzwaard moet worden. 
 
OPENBAAR MINISTERIE 
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De overgrote meerderheid van de bevraagde PdK’s (14 op 17) vindt dat de termijn 
waarbinnen een vertrouwenspersoon moet worden ingelicht, niet moet worden vastgelegd in 
de wet of in een omzendbrief. Het laat de mogelijkheid om flexibel om te gaan met het 
inlichten van de vertrouwenspersoon. Elke situatie dient in concreto te worden beoordeeld. Er 
moet niet alleen gezond verstand worden gebruikt in functie van de belangen van het 
onderzoek, eveneens moet rekening worden gehouden met de concrete situatie waarin de 
aangehoudene zich op dat moment bevindt. Voor een alleenstaande is de verwittiging minder 
acuut dan voor iemand die wordt opgepakt en aan zijn partner had gezegd dat hij even iets 
gaat kopen in de winkel. Daarnaast kan het expliciteren van een concrete termijn problemen 
scheppen, want deze moet dan samen met de 24 uren termijn in de gaten worden gehouden. 
Het hangt af van de sanctie die aan de overschrijding ervan wordt gekoppeld. Slechts enkele 
PdK’s (3 op 17) pleiten effectief voor een vastlegging van de termijn waarbinnen de 
vertrouwenspersoon moet worden ingelicht. Ze vermelden niet of dit al dan niet in de wet of in 
een omzendbrief moet gebeuren. Ze geven aan dat dergelijke vastlegging nodig is om 
discussies achteraf te vermijden. Er wordt voorgesteld om een maximumtermijn (van bv. vier 
uur) te bepalen die niet mag worden overschreden zonder beschikking van de procureur des 
Konings of de onderzoeksrechter. Eén van de respondenten meent dat van zodra er een 
vraag is vanwege de verdachte om een vertrouwenspersoon in te lichten ofwel de procureur 
des Konings of de onderzoeksrechter moeten worden ingelicht voor een eventueel uitstel, 
ofwel gevolg dient te worden gegeven aan het verzoek. 
 
Verder vindt een grote meerderheid van de PdK’s (12 op 17) dat de politie niet systematisch 
de procureur des Konings of de onderzoeksrechter op de hoogte moet brengen van de vraag 
tot het inlichten van een vertrouwenspersoon. Dit dient enkel te gebeuren in bepaalde 
gevallen. Met name als deze instanties voorafgaand reeds te kennen hebben gegeven dat ze 
wensen te worden ingelicht. In de praktijk is de politie het best geplaatst om in te schatten of 
er in concreto omstandigheden zijn die een eventueel uitstel rechtvaardigen. Het uitstel is 
immers de uitzondering op de regel, een systematische contactname van de procureur des 
Konings of de onderzoeksrechter is niet aangewezen telkens een verdachte hierom vraagt en 
zonder dat er bijzondere omstandigheden zijn (zoals bv. gevoelige of problematische 
dossiers, vrees met betrekking tot het doen verdwijnen van bewijzen of het toebrengen van 
schade aan het verloop van het onderzoek). In het geval een kennisgeving is aangewezen, 
kan dit gebeuren via telefoon met vermelding ervan in het PV. Enkele PdK’s (5 op 17) zijn 
dan weer van mening dat de magistraat systematisch op de hoogte moet worden gebracht 
van de vraag van de verdachte, gezien de procureur des Konings of de onderzoeksrechter 
dan de mogelijkheid heeft om met kennis van zaken te motiveren waarom deze inlichting 
moet worden uitgesteld. Deze beslissing dient volgens hen te gebeuren op het niveau van het 
parket of de onderzoeksrechter en niet op het niveau van de politie.  
 
ONDERZOEKSRECHTERS 
 
Eén van de onderzoeksrechters vindt het niet nuttig om de termijn vast te leggen waarbinnen 
de vertrouwenspersoon moet worden ingelicht. Daarentegen is een andere 
onderzoeksrechter wel voorstander van een precisering. Met name moet deze termijn worden 
bepaald door de parketmagistraat of de onderzoeksrechter die de kennisgeving moet kunnen 
uitstellen omwille van de belangen van het onderzoek. Dit uitstel kan gebeuren door middel 
van een louter verbaal contact en moet dan door de politiedienst worden vermeld in het 
proces-verbaal. 
 
De onderzoeksrechters delen wel de mening dat de procureur des Konings of 
onderzoeksrechter systematisch op de hoogte moeten worden gebracht van de vraag van de 
verdachte. Op deze wijze kunnen ze immers beoordelen of het aangewezen is om de 
vertrouwenspersoon te laten contacteren. Het laat toe om de wet correct toe te passen. Met 
het oog hierop wordt voorgesteld dat een standaardzin zou kunnen worden voorzien in het 
proces-verbaal van de politie. 
 
ADVOCATUUR 
 
Zowel AVOCATS.BE als de OVB geven aan dat de termijn niet moet worden vastgelegd 
waarbinnen de vertrouwenspersoon moet worden ingelicht. De OVB licht zijn standpunt toe 
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en vindt dat dit pragmatisch moet worden ingevuld. Het vastleggen van een maximale termijn 
zou echter juist een praktische invulling kunnen tegengaan. Met name zou een vaste termijn, 
van bijvoorbeeld twee uur, er in de praktijk voor kunnen zorgen dat men nooit binnen de 1u45 
verwittigt. 
 
De meningen zijn evenwel verdeeld over de vraag of de procureur des Konings of de 
onderzoeksrechter systematisch op de hoogte moeten worden gebracht van de vraag van de 
verdachte. AVOCATS.BE geeft aan van wel. Ze vinden dat de steeds meer wijdverspreide 
praktijk van e-mail dit gemakkelijk toelaat. De OVB geeft aan van niet. Er wordt opgemerkt 
dat een magistraat dit in beginsel kan voorzien, of de politie bij twijfel contact kan opnemen. 
Dit is voor hen een werkproces van politiemensen-magistraten. 
 
 
STUURGROEP 
 
De Stuurgroep stemt er unaniem mee in dat de wetgeving hieromtrent niet moet worden 
aangepast. Het is immers van essentieel belang dat een bepaalde bewegingsruimte en 
soepelheid behouden blijven. 
 
 

4.1.4. Medische bijstand 
 
Met de Salduz-wet is expliciet in de wetgeving vermeld dat een verdachte, die van zijn 
vrijheid is beroofd ingevolge een arrestatie (gerechtelijke aanhouding), recht heeft op 
medische bijstand (art. 2bis, §4, lid 1 Voorlopige Hechteniswet). Aldus wordt de wetgeving 
betreffende de gerechtelijke aanhouding gelijkgetrokken met deze van de bestuurlijke 
aanhouding, waar reeds eerder expliciet werd voorzien in een recht op medische bijstand 
(art. 33quinquies Wet Politieambt). In de rechtsleer zijn wel enkele vragen gerezen.95 
 
In de rechtsleer wordt er vooreerst door DE HERT, DECAIGNY, COLETTE op gewezen dat 
art. 2bis, §4 Voorlopige Hechteniswet niet bepaalt op welk ogenblik het onderzoek van de van 
zijn vrijheid beroofde persoon dient te gebeuren.96 
 
Daarnaast menen DE HERT, DECAIGNY, COLETTE dat de wet niet duidelijk is of het hier 
een automatisme betreft, dan wel of de verdachte erom moet verzoeken. Bij gebrek aan 
precisering moet worden aangenomen dat dit laatste inderdaad het geval is, vermits deze 
bepaling in samenhang dient te worden gelezen met art. 47bis, §3, Sv. met betrekking tot de 
te verrichten mededelingen aan de van zijn vrijheid beroofde verdachte. Evenmin is bepaald 
binnen welke tijdspanne de ondervragende overheid in voorkomend geval om de 
tussenkomst van een arts moet verzoeken.97 Wat betreft minderjarige verdachten, wijst 
RANS er nog op dat de wet niet uitdrukkelijk bepaalt dat de ouders ook zouden moeten 
worden toegelaten om een medisch onderzoek te vragen. In dat geval zouden zij de kosten 
van dat onderzoek moeten dragen.98 
 

                                                 
95 Zie ook C. DE VALKENEER, “L’application de la loi du 13 août 2011 au stade de la phase policière”, JT 2011, 844. 
96 P. DE HERT, T. DECAIGNY en M. COLETTE, De wet consultatie- en bijstandsrecht (Salduz-wet), Mechelen, 
Kluwer, 2011, 291; Zie ook H. BERKMOES, F. GOOSSENS, A. DUCHATELET en F. HUTSEBAUT, “Enkele 
voorlopige besluiten” in GOOSSENS, F., BERKMOES, H., DUCHATELET, A. en HUTSEBAUT, F. (eds.), De 
Salduzregeling: theorie en praktijk, vandaag en morgen, Brussel, Politeia, 2012, 355.  
97 P. DE HERT, T. DECAIGNY en M. COLETTE, De wet consultatie- en bijstandsrecht (Salduz-wet), Mechelen, 
Kluwer, 2011, 291; Zie ook H. BERKMOES, F. GOOSSENS, A. DUCHATELET en F. HUTSEBAUT, “Enkele 
voorlopige besluiten” in GOOSSENS, F., BERKMOES, H., DUCHATELET, A. en HUTSEBAUT, F. (eds.), De 
Salduzregeling: theorie en praktijk, vandaag en morgen, Brussel, Politeia, 2012, 355.  
98 P. RANS, “De toepassing van de Salduzwet op de minderjarigen. Een versterkte bescherming voor de 
minderjarigen omwille van de kwetsbaarheid verbonden aan hun leeftijd” in GOOSSENS, F., BERKMOES, H., 
DUCHATELET, A. en HUTSEBAUT, F. (eds.), De Salduzregeling: theorie en praktijk, vandaag en morgen, Brussel, 
Politeia, 2012, 77. 
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Ten slotte wordt er door DE HERT, DECAIGNY, COLETTE op gewezen dat niet is voorzien 
dat het recht om door een arts te worden onderzocht, gemoduleerd plaatsgrijpt.99 Met name 
benadrukt het Comité ter preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende 
Behandeling of Bestraffing (CPT) dat dergelijke onderzoeken in elk geval buiten het verhoor 
en bij voorkeur ook buiten het zicht van politieambtenaren dienen plaats te grijpen.100 
 
 
BEVRAGING MELDPUNTEN 
 
 
 Ogenblik bepalen? Wet voldoende 

duidelijk? 
Omstandigheden 

bepalen? 

FEDPOL NEE JA NEE 

LOKPOL NEE JA ? 
OM NEE (meerderheid)/JA JA (meerderheid)/NEE NEE (meerderheid)/JA 
OR JA JA NEE 

OVB NEE JA JA 

AVOCATS.BE JA JA JA 

 
 
POLITIE 
 
De Federale Politie en de Vaste Commissie van de Lokale Politie menen dat het moment 
waarop medische bijstand moet worden verleend niet moet worden bepaald. De Federale 
Politie voegt hier aan toe dat over het moment gevalsgewijs, in functie van de noden van de 
te verhoren persoon en de beschikbaarheid van een geneesheer, moet worden geoordeeld. 
De Vaste Commissie van de Lokale Politie stelt ook dat deze bijstand zo snel mogelijk, in 
functie van de beschikbaarheid van een geneesheer, moet worden verleend. 
 
Zowel de Federale Politie als de Vaste Commissie van de Lokale Politie vinden dat de 
medische bijstand niet automatisch moet worden verleend, maar op vraag van de verdachte 
of op basis van vaststellingen van de politieagenten moet gebeuren. Ze achten de wet 
hieromtrent voldoende duidelijk. 
 
De Federale Politie neemt als enige een duidelijk standpunt in over het bepalen van de 
omstandigheden waarin het medische onderzoek moet verlopen. Ze vindt dit niet positief. De 
Federale Politie stelt dat de politieagenten de veiligheid van de geneesheer moeten kunnen 
blijven verzekeren of de risico’s op ontsnapping van de verdachte moeten kunnen 
voorkomen. Ze meent dus dat de politieagenten in de directe omgeving moeten blijven. Dit wil 
echter niet zeggen dat het onderzoek absoluut in het bijzijn van politieagenten moet 
gebeuren. Ze vindt het niet terecht een strikte regel te bepalen die op alle situaties van 
toepassing kan zijn. De lokale politiezones hebben geen meerderheidsstandpunt hieromtrent. 
 
OPENBAAR MINISTERIE 
 
Alle bevraagde PdK’s vinden het niet aangewezen om vast te leggen op welk ogenblik het 
medisch onderzoek van een van zijn vrijheid beroofde persoon moet gebeuren. De nood aan 
medische bijstand kan zich op ieder ogenblik van de arrestatie, van het verhoor of van de 
voorleiding voordoen. Wanneer het medisch onderzoek precies moet plaatsvinden, wordt 
best overgelaten aan het gezond verstand. Zodra een persoon zich onwel voelt, zelf erom 
vraagt of wanneer de politie ziet dat een persoon onwel wordt, dient er een medische 
tussenkomst te gebeuren. Eén van de PdK’s is van mening dat er dient te worden gewacht 
met het verder onderzoek totdat de medische bijstand werd verleend, terwijl een andere vindt 
dat het verhoor verder kan worden gezet indien de toestand van de verdachte het toestaat. 
 

                                                 
99 P. DE HERT, T. DECAIGNY en M. COLETTE, De wet consultatie- en bijstandsrecht (Salduz-wet), Mechelen, 
Kluwer, 2011, 291. 
100 CPT Standards, 2002 – Rev. 2011, http://www.cpt.coe.int/en/docsstandards.htm, 6 en 12.  
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De overgrote meerderheid van de PdK’s (15 op 17) geeft aan dat de wet voldoende duidelijk 
is omtrent de vraag of het recht op medische bijstand een automatisme is of de verdachte er 
zelf moet om verzoeken. De medische bijstand dient te worden verleend enkel wanneer de 
van zijn vrijheid beroofde verdachte erom verzoekt. Anderen preciseren dat de medische 
bijstand niet enkel op vraag van de verdachte moet gebeuren, maar ook in gevallen waarbij 
er aanwijzingen zijn voor de politie dat de verdachte medische bijstand nodig heeft. Met name 
wanneer de betrokkene zelf niet in staat is om in te zien dat er een medisch probleem is of bij 
vaststelling van verwondingen die een overbrenging naar het ziekenhuis vereisen. In 
dergelijke gevallen gaat het niet meer om de uitoefening van het recht op medische bijstand 
maar om een dringende medische verzorging. 
 
Volgens de overgrote meerderheid van de PdK’s (15 op 17) moet niet worden bepaald op 
welke wijze de medische bijstand dient plaats te vinden. De meesten vinden dat dit moet 
gebeuren buiten de aanwezigheid van de politie, met de nodige privacy voor de verdachte 
(bv. afzonderlijke kamer met privacy in het politiebureau of in het ziekenhuis). Er moet wel 
worden gezorgd voor het voorkomen van een ontsnapping en voor de veiligheid van de arts. 
Er kunnen hiervoor richtlijnen worden gegeven aan de politiediensten om eventuele latere 
problemen te voorkomen. Sommige menen wel dat de medische bijstand onder 
politiecontrole moet worden verleend, gelet op het ontsnappingsgevaar en het gevaar voor de 
veiligheid van de arts. Slechts twee PdK’s pleiten effectief voor het bepalen van de wijze 
waarop de medische bijstand dient plaats te vinden. Met name dient de veiligheid van de arts 
te worden gewaarborgd, terwijl het ontsnappingsgevaar minimaal wordt gehouden en dit naar 
analogie met de regelingen inzake het overleg met de advocaat. Hieromtrent kan ook het 
advies van de Orde der Geneesheren worden ingewonnen. 
 
ONDERZOEKSRECHTERS 
 
De onderzoeksrechters lijken veeleer voorstander van het preciseren in de wet van het 
ogenblik waarop het medisch onderzoek moet plaatsvinden van een van zijn vrijheid beroofde 
persoon. Zo wordt aangegeven dat dit recht onmiddellijk moet kunnen worden uitgeoefend en 
dit vanaf de vrijheidsberoving of tijdens het verhoor, op het ogenblik dat de verdachte erom 
verzoekt. Indien de verdachte onmiddellijk het verzoek formuleert, verdient het de voorkeur 
om de dokter voor het begin van het verhoor te vorderen. 
 
De draagwijdte van het recht op medische bijstand wordt duidelijk geacht. Medische bijstand 
dient te worden verleend op verzoek van de verdachte, behalve als deze wegens zijn 
gezondheidstoestand niet meer in staat is om de vraag te formuleren. In dat geval dient de 
politieagent ambtshalve een geneesheer te vorderen en de onderzoeksrechter hierover te 
informeren. De verplichting voor de politiediensten om, indien nodig, een geneesheer te 
contacteren is impliciet. 
 
Evenmin dient te worden gepreciseerd op welke wijze de medische bijstand dient plaats te 
vinden. Politiediensten worden nu eenmaal regelmatig geconfronteerd met de kwestie van 
medische bijstand, het is niet nodig dat de wet dit reglementeert. De gebruikelijke regels zijn 
van toepassing. Daarnaast moet de geneesheer ook worden beschermd, dan moeten de 
politieagenten aanwezig zijn. 
 
ADVOCATUUR 
 
AVOCATS.BE vindt het opportuun om in de wet het ogenblik te omschrijven waarop het 
medisch onderzoek moet plaatsvinden. Met name vanaf het ogenblik dat de persoon het 
vraagt en tenminste op het einde van het verhoor. Voor de OVB hoeft dit ogenblik niet te 
worden vastgelegd. 
 
Wat betreft de draagwijdte van het recht vinden zowel AVOCATS.BE als de OVB dat de wet 
op dit vlak voldoende duidelijk is. De OVB preciseert dat het een recht is en geen verplichting. 
Voor AVOCATS.BE is het duidelijk dat dit gebeurt op vraag van de verdachte of als de politie 
het noodzakelijk acht.  
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Daarentegen geven beide Ordes er de voorkeur aan dat wordt bepaald op welke wijze de 
medische bijstand dient plaats te vinden. AVOCATS.BE verduidelijkt dat dit in de wet moet 
gebeuren en dat de aanbevelingen van het CPT moeten worden gevolgd. Zo moet de 
medische bijstand worden verleend buiten het zicht van de politieagenten. 
 
 
STUURGROEP 
 
De Lokale Politie stelt zich de vraag wie de medische onderzoeken van de verdachten moet 
betalen. Op heden weigert het Brusselse parket stelselmatig om de kosten terug te betalen. 
In de politiezone Montgomery lopen deze kosten in 2011 en 2012 respectievelijk op tot 
€7.707 en €9.709. Deze worden door de gemeente betaald. Het openbaar ministerie stelt dat 
het om gerechtskosten gaat en dat de Staat hier dus moet optreden. Dit geldt evenwel niet 
wanneer de verdachte zijn eigen geneesheer vraagt. Het Brusselse parket past de wet dus 
niet toe. Het Koninklijk besluit101 betreffende de gerechtskosten moet evenwel worden 
aangepast. De Federale Politie stelt trouwens de vraag wie de kosten van een radiografie bij 
een drugsmokkelaar moet betalen. Het openbaar ministerie geeft aan dat deze vraag in de 
Denktank Salduz van het College van procureurs-generaal werd besproken (zie FAQ’s102). 
Ten slotte meent het openbaar ministerie dat er een tarief moet worden opgelegd om de 
gerechtskosten te beperken. 
 
De balie stelt voor om, met betrekking tot het moment van de bijstand, in de wet het volgende 
op te nemen: “wanneer de verdachte hier om verzoekt”. De Lokale Politie vreest immers dat 
er zich buitensporigheden zullen voordoen als ze eenzijdig op de vraag van de verdachte 
moet ingaan; aanvragen kunnen dan een uitsteltactiek zijn. De balie reageert ten aanzien van 
het feit dat buitensporigheden ook van de politie kunnen komen. In het geval een verdachte 
hier misbruik van maakt, kan de politie altijd in het PV opnemen dat het de 5e keer is dat deze 
een geneesheer vraagt. De balie stelt dat het belangrijk is dat een verdachte de hulp krijgt 
waar hij om vraagt en dat hierop moet worden toegezien, ook wanneer er geen advocaat 
beschikbaar is of de verdachte afstand doet van een advocaat. Het openbaar ministerie geeft 
aan dat het voorstel in een omzendbrief kan worden vermeld. Voor de balie is de vermelding 
in een omzendbrief onvoldoende. De politie stelt immers dat er reeds een wettelijke basis 
bestaat, met name het schuldig verzuim. De politie neemt dus geen risico wanneer de 
verdachte hulp nodig heeft. De balie stelt dat het toezien op het recht op medische bijstand 
niet noodzakelijk enkel betrekking heeft op ernstige situaties, maar dat artikel 6 van het 
EVRM ook naar situaties verwijst waarbij de verdachte niet meer in staat is om sereen op de 
vragen te antwoorden. Met uitzondering van de balie is het grootste deel van de Stuurgroep 
tegen een wettelijke regeling. De balie erkent evenwel dat het moeilijk is om dit concreet in de 
wet op te nemen om misbruiken, door zowel de verdachte als de politie, te vermijden.  
 
Wat betreft de reikwijdte van het recht (wanneer de medische bijstand niet automatisch maar 
op vraag van de verdachte of op basis van vaststellingen van de politieagenten moet worden 
verleend), meent de Stuurgroep dat de wet voldoende duidelijk is. 
 
Het openbaar ministerie en de Politie achten het niet opportuun de omstandigheden waarin 
het medische onderzoek moet verlopen in de wet te bepalen. Hiervoor zou een aanpassing 
van de infrastructuur nodig zijn. Bovendien zijn er geneesheren die zelf om bijstand voor hun 
eigen veiligheid vragen. De balie stelt voor om in het artikel betreffende het recht op 
medische bijstand: “met inachtneming van het beroepsgeheim” toe te voegen.  
 
 

4.1.5. Verplicht telefonisch afstandscontact 

 
Uit het vorige DSB evaluatierapport van de Salduz-wet blijkt dat op het terrein het verplicht 
telefonisch afstandscontact, zoals voorzien in art. 2bis §1 Voorlopige Hechteniswet, als een 

                                                 
101 Koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, BS 1 
januari 1951. 
102 Zie Salduz-denktank, antwoorden FAQ’s nr. 7, 100 en 144. 
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zware regeling wordt gepercipieerd.103 In de vragenlijst werd dan ook aan de meldpunten 
gevraagd of het telefonisch afstandscontact dient te worden afgeschaft.104 
 
 
BEVRAGING MELDPUNTEN 
 
 

 Telefonisch afstandscontact 
afschaffen? 

FEDPOL JA 

LOKPOL JA 
OM NEE/JA 
OR NEE 

OVB NEE 

AVOCATS.BE NEE 

 
 
POLITIE 
 
De Federale Politie en de Vaste Commissie van de Lokale Politie menen dat het verplicht 
telefonisch afstandscontact gewoonweg moet worden afgeschaft. De Vaste Commissie van 
de Lokale Politie geeft geen commentaar over dit standpunt. De meeste diensten van de 
Federale Politie gaan er van uit dat de ondertekening van het document van afstand zou 
moeten volstaan, tenzij de te verhoren persoon niet gezond van geest is.  
 
De Federale Politie voegt hier aan toe dat er 45 minuten verloren gaan wanneer dit 
afstandscontact nodig is omdat er soms geen advocaat hiervoor beschikbaar is. Naar 
aanleiding van dit contact stelt de Politie tevens vast dat talrijke verdachten van mening 
veranderen en geen afstand doen van de bijstand van een advocaat. Indien dit 
afstandscontact door de wetgever wordt behouden, dan stelt de Politie dat dit op zijn minst 
onmiddellijk na de invoer in de toepassing zou moeten gebeuren en beperkt in tijd zou 
moeten worden om niet te veel tijd te verliezen. 
 
De Vaste Commissie van de Lokale Politie merkt nog op dat er in België minder vaak afstand 
wordt gedaan van de bijstand van de advocaat dan in het buitenland en wijdt dit aan het feit 
dat de verdachten vaak denken dat de advocaatskosten niet moeten worden betaald. Het is 
dus nagenoeg vanzelfsprekend dat ze het voorstel tot bijstand van een advocaat aanvaarden. 
 
OPENBAAR MINISTERIE 
 
De helft van de PdK’s (9 op 17) vindt dat het verplicht telefonisch afstandscontact niet moet 
worden gewijzigd of afgeschaft. Een dergelijk contactmoment wordt belangrijk geacht, gezien 
alleen hierdoor kan worden verzekerd dat de verdachte door een onafhankelijke derde wordt 
gewezen op het gevaar verbonden aan een afstand van de bijstand van een advocaat. De 
afstand moet weloverwogen zijn en met kennis van zaken gebeuren. Er mag geen twijfel 
bestaan over de vrijwilligheid waarmee de afstand is gebeurd. 
 
Daarentegen is de andere helft van de respondenten (8 op 17) van mening dat het verplicht 
telefonisch afstandscontact wel moet worden afgeschaft. Een louter schriftelijke 
afstandsverklaring moet volstaan, deze standaardtekst geeft duidelijk weer wat het inhoudt 
om afstand te doen. Daarnaast krijgt de verdachte ook de schriftelijke verklaring van zijn 
rechten. Van zodra de verdachte duidelijk begrepen heeft wat afstand doen van zijn recht op 
bijstand inhoudt en de afstandsverklaring heeft ondertekend, zou dit moeten volstaan om de 
procedure verder te zetten. Eén van de PdK’s nuanceert dat enkel wanneer de verdachte 
doet uitschijnen dat hij de volle betekenis er niet van begrijpt, dat dan wel een telefonisch 
afstandscontact kan plaatsvinden. 

                                                 
103 H. PENNE et al., Evaluatie Salduz wet. Derde tussentijds rapport, 138. 
104 Sur le sujet du contact de renonciation voir : M. BOUHON, “La loi Salduz, un coup dans l’eau?”, Ann.dr.Louvain 
2012, n°2, 184. 
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ONDERZOEKSRECHTERS 
 
De onderzoeksrechters vinden niet dat het telefonisch afstandscontact moet worden 
afgeschaft. Het moet worden behouden omdat dit de gedane afstand onbetwistbaar maakt. 
 
ADVOCATUUR 
 
Noch de OVB, noch AVOCATS.BE zijn evenmin van mening dat het telefonisch 
afstandscontact moet worden afgeschaft. Ze vinden dit een noodzakelijke waarborg opdat de 
verdachte op een geïnformeerde wijze afstand kan doen van het recht op bijstand van een 
advocaat. AVOCATS.BE geeft aan dat meermaals een overwogen afstand veranderde in een 
vraag tot bijstand eens de verdachte de inzet had begrepen. Voor de OVB kan het proces 
mogelijkerwijs wel worden verbeterd en gerationaliseerd. 
 
 
STUURGROEP 
 
Op basis van de antwoorden van de meldpunten wordt voorgesteld om het verplicht 
telefonisch afstandscontact te behouden, in afwachting van de EU-richtlijn betreffende het 
recht op toegang tot een advocaat. Eventueel kan de procedure wel worden verbeterd en 
gerationaliseerd. 
 
De Stuurgroep gaat akkoord met het voorlopig behoud ervan. Vanuit de balie wordt 
aangegeven dat indien het afstandcontact wordt verricht door een gespecialiseerde advocaat, 
dit als voordeel heeft dat zijn tussenkomst niet geografisch is gedetermineerd. Nadeel is 
evenwel dat indien de verdachte uiteindelijk geen afstand doet van de bijstand, er een andere 
advocaat ter plaatse moet gaan voor het vertrouwelijk overleg. Bijgevolg zijn er zowel voor- 
als nadelen verbonden aan het wijzigen van de procedure. 
 
 

4.1.6. Voorafgaand vertrouwelijk overleg met de advocaat 
 
Wat betreft het voorafgaand vertrouwelijk overleg van de van zijn vrijheid beroofde verdachte 
met een advocaat is in de rechtsleer de vraag gerezen hoe de in de wet bepaalde termijnen 
zich tot elkaar verhouden.105. Overeenkomstig art. 2bis, §1, lid 3 en 4 Voorlopige 
Hechteniswet dient het voorafgaand vertrouwelijk gesprek met de advocaat plaats te vinden 
binnen de twee uur en dit vanaf het contact met de gekozen advocaat of de 
permanentiedienst van de balie. Na het vertrouwelijk, dat maximaal dertig minuten duurt, kan 
het verhoor dan aanvangen.106 Volgens DECAIGNY, COLETTE en DE HERT zou uit de tekst 
van dit artikel kunnen worden afgeleid dat het vertrouwelijk gesprek binnen de termijn van 
twee uur na de contactname dient afgelopen te zijn, zodat de advocaat binnen anderhalf uur 
moet aankomen om een gesprek van dertig minuten met zijn cliënt te kunnen voeren. Dit 
blijkt echter niet de bedoeling van de wetgever te zijn geweest. Op verschillende plaatsen in 
de parlementaire voorbereidingen107 werd gesteld dat het vertrouwelijk gesprek binnen de 
termijn van twee uur na de contactname dient een aanvang te nemen, zodat de periode 

                                                 
105 T. DECAIGNY, M. COLETTE en P. DE HERT, “Wet consultatie-en bijstandsrecht. Wet van 13 augustus 2011 als 
antwoord op de Salduz-rechtspraak”, NJW 2011, 527; J. MEESE en P. TERSAGO, “Het recht voor elkeen die wordt 
verhoord op consultatie van en bijstand door een advocaat na de « salduz-wet » van 13 augustus 2011”, RW 2012, 
942. 
106 Zie ook over het overleg : M. BEYS en C. SMEETS, “L’avocat chez « les flics » : le loup dans la bergerie ou 
l’agneau dans la gueule du loup ? Les droit de la défense au stade policier à l’aube de l’ère Salduz” in GUILLAIN, C. 
en WUSTEFELD, A. (eds.), Le rôle de l’avocat dans la phase préliminaire du procès pénal à la lumière de la réforme 
Salduz, Limal, Anthemis, 2012, 107-108; L. KENNES, « La loi du 13 août 2011 conférant des droits à toute personne 
auditionnée et à toute personne privée de liberté », Rev.dr.pén. 2012, 33; C. DE VALKENEER, « L’application de la 
loi du 13 août 2011 au stade de la phase policière », JT 2011, 842-843; D. VANDERMEERSCH, “Après l’arrêt 
Salduz quelles perspectives de réforme ?” in DERUYCK, F., SWAEF, M., ROZIE, J., ROZIE, M., TRAEST, P. en 
VERSTRAETE, R. (eds.), De wet voorbij. Liber amicorum Luc Huybrechts, Antwerpen, Intersentia, 2010, 480-481. 
107 Zie bv. Verslag namens de Commissie voor de Justitie, Parl. St. Kamer 2010-2011, DOC 53 1279/005, 8-9. 
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tussen de contactname en het verhoor maximaal twee en een half uur zal kunnen duren.108 In 
de COL 8/2011 wordt dit ook vermeld en is aangegeven dat de wet soepel moet worden 
toegepast indien dit geen problemen oplevert voor de termijn van 24 uren.109 Uit het vorige 
DSB evaluatierapport van de Salduz-wet blijkt dat er geen problemen zijn gesignaleerd 
omtrent de interpretatie van deze termijnen. 
 
In het vorige DSB evaluatierapport van de Salduz-wet is wel de vraag gesteld of het 
voorafgaand vertrouwelijk overleg tussen de verdachte en de advocaat niet beter 
voornamelijk telefonisch kan worden gehouden (op sommige plaatsen blijkt dit een gangbare 
praktijk te zijn). Op deze wijze moet de advocaat niet dadelijk ter plaatse komen.110 
 
 
BEVRAGING MELDPUNTEN 
 
 

 Voornamelijk telefonisch houden? 

FEDPOL JA 

LOKPOL JA 
OM JA (meerderheid)/NEE 
OR JA/NEE 

OVB NEE 

AVOCATS.BE NEE/JA 

 
 
POLITIE 
 
Zowel de Federale Politie als de Vaste Commissie van de Lokale Politie menen dat het 
voorafgaande overleg tussen de verdachten en de advocaat voornamelijk telefonisch moet 
gebeuren. De Vaste Commissie van de Lokale Politie verduidelijkt haar standpunt niet. De 
Federale Politie meent dat dit een aanzienlijke tijdswinst zou opleveren voor zowel de Politie 
als de advocaat en dat dit niet voor meer problemen op het vlak van veiligheid of 
infrastructuur zou zorgen. Ze geeft trouwens aan dat de advocaten zelf vaak voor deze optie 
kiezen, maar dat beide mogelijkheden moeten bestaan. Ze voegt hier aan toe dat de 
advocaat zich soms moet verplaatsen om de verdachte desgewenst bij het verhoor bij te 
staan. De Federale Politie vestigt evenwel de aandacht op het risico op collusie dat een 
dergelijk alternatief kan veroorzaken. Het is immers onmogelijk na te gaan of de advocaat het 
gesprek door een derde persoon laat beluisteren of een opname maakt. 
 
OPENBAAR MINISTERIE 
 
De meeste bevraagde PdK’s (13 op 17) vinden eveneens dat het voorafgaand vertrouwelijk 
overleg voornamelijk telefonisch moet worden gehouden, zodat de advocaat niet dadelijk ter 
plaatse moet komen. Een dergelijk overleg is praktischer, sneller en goedkoper. Het voorkomt 
niet alleen verplaatsingen, maar gaat ook de wachttermijnen inkorten en de beschikbaarheid 
van de advocaten vergroten. Volgens de respondenten is het telefonisch overleg net als het 
face-to-face overleg vertrouwelijk en conform de bescherming van de rechten van de 
verdachte. Slechts enkele PdK’s (4 op 17) duiden aan dat het vertrouwelijk overleg niet enkel 
telefonisch mag plaatsvinden. Ze vinden dat de advocatuur de vrijheid moet behouden om 
zelf in te schatten wat, gelet op de concrete situatie van de verdachte, een voldoende bijstand 
inhoudt: telefonisch advies of ter plaatse advies komen geven. 
 
Daarnaast heeft één PdK nog een meer algemene opmerking gemaakt omtrent de wettelijke 
omschrijving van het vertrouwelijk overleg. Met name wordt voorgesteld om de zinsnede 
“vanaf dat ogenblik” te schrappen in artikel 2bis Voorlopige Hechteniswet: “Eenieder die van 
zijn vrijheid is beroofd […] heeft vanaf dat ogenblik en vóór het eerstvolgende verhoor door 

                                                 
108 T. DECAIGNY, M. COLETTE en P. DE HERT, “Wet consultatie-en bijstandsrecht. Wet van 13 augustus 2011 als 
antwoord op de Salduz-rechtspraak”, NJW 2011, 527.  
109 COL 8/2011, 51. 
110 H. PENNE et al., Evaluatie Salduz wet. Derde tussentijds rapport, 128-129 en 137. 
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de politiediensten […] het recht om vertrouwelijk overleg te plegen met een advocaat naar 
keuze”. Hij meent dat het onnuttig lijkt en niet in overeenstemming met de realiteit om in de 
wet in te schrijven “vanaf dat ogenblik”. Dit veronderstelt een onmiddellijkheid van het recht 
op een vertrouwelijk overleg, wat voor hem in conflict komt met de eisen van het onderzoek 
die andere meer dringende daden kunnen impliceren dan het verhoor. Daarnaast laat de 
toestand van de verdachte, die soms onder invloed van alcohol en drugs is, niet altijd toe om 
het verhoor onmiddellijk af te nemen.  
 
ONDERZOEKSRECHTERS 
 
Eén van de onderzoeksrechters geeft aan dat het overleg met de advocaat in de praktijk 
reeds voornamelijk telefonisch plaatsvindt. Meer bepaald heeft hij de ervaring dat in het geval 
de politie een verdachte moet verhoren buiten de kantooruren, de advocaat aan de cliënt het 
advies geeft om afstand te doen van de bijstand bij de politie, maar om wel de bijstand te 
vragen bij de onderzoeksrechter. Er lijkt evenwel te worden betreurd dat de rechten van de 
verdachte op deze wijze worden aangepast aan de mogelijkheid van de advocaat om ter 
plaatse te komen, en een verdachte zo minder recht heeft op bijstand ’s nachts dan overdag. 
Een andere onderzoeksrechter vindt dat de verdachte na telefonisch overleg moet kunnen 
kiezen voor een eventueel rechtstreeks overleg met deze advocaat. De aanwezigheid van de 
advocaat tijdens dit overleg wordt beschouwd als een bijkomende waarborg. Bovendien komt 
het voor dat de advocaat zijn cliënt aanzet tot het afleggen van bekentenissen zodat deze 
zich kan beroepen op zijn medewerking en de afwezigheid van bijkomende 
onderzoeksopdrachten, om een vrijheid onder voorwaarden te verkrijgen voor de 
onderzoeksrechter of het onderzoeksgerecht. 
 
ADVOCATUUR 
 
Voor de OVB is het geen optie om het voorafgaand vertrouwelijk overleg met de advocaat 
voornamelijk telefonisch te laten plaatsvinden. Ze beschouwen dit niet als een volwaardig 
alternatief en merken op dat de politie toch ook niet telefonisch verhoort. Evenmin is het 
controleerbaar of het vertrouwelijk karakter van het overleg werd gerespecteerd. 
AVOCATS.BE vindt eveneens dat een vertrouwelijk overleg “de visu” meer doeltreffend is. 
Maar ze geven wel aan dat met de huidige voor hen ontoereikend geachte middelen voor het 
opzetten van dergelijke bijstand, dit niettemin een lapmiddel zou kunnen zijn om toch een 
zekere mate van bijstand te verlenen aan van hun vrijheid beroofde verdachten. 
 
 
STUURGROEP 
 
De balie merkt op dat het pragmatisme op een bepaald moment in strijd is met de wet. Er is 
een verschil tussen het persoonlijk of telefonisch spreken van de verdachten. Wanneer men 
de mensen voor zich heeft, ze rechtstreeks spreekt, dan komt er iets tot stand. Dit is 
trouwens noodzakelijk opdat een advocaat zijn cliënt goed bijstaat. Dit behoort tot het 
vertrouwelijke aspect. Het is immers eenvoudiger de verdachte persoonlijk aan te raden te 
bekennen (in functie van de feiten maar ook van zijn houding). De balie verwijst naar het 
systeem in Quebec waar het overleg telefonisch gebeurt en de advocaat gemakkelijk tegen 
zijn cliënt kan zeggen "u zegt niets, u zwijgt". Het is totaal anders om een verdediging samen 
op te stellen. De DSB voegt hier aan toe dat uit de gesprekken bleek dat sommige 
verdachten het voorafgaande overleg het nuttigste vonden. 
 
Sommige advocaten kiezen evenwel reeds voor een pragmatische aanpak, sommige 
verdachten zien hun advocaat niet. De balie benadrukt het feit dat de advocaten op dit 
moment het beschikbare budget voor juridische bijstand niet kennen. Het is dus niet gepast 
om een maatregel te wijzigen wanneer het systeem een tekort vertoont en de voorafgaande 
voorwaarden niet optimaal zijn. Zo pleit de balie er voor dat het voorafgaande vertrouwelijke 
overleg, in principe, ter plaatse plaatsvindt en dat het telefonische overleg een uitzondering is 
(“een telefoon is beter dan niets, maar het volstaat niet”). De balie gaat er bovendien van uit 
dat de advocaat ter plaatse komt wanneer hij zich opgeeft. Indien de advocaat beslist om 
enkel voor de onderzoeksrechter te verschijnen, dan moet dit in de webapplicatie worden 
vermeld. Op die manier is het duidelijk op wie kan worden gerekend. 
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Als besluit kunnen we dan ook stellen om de twee mogelijkheden voor het voorafgaandelijk 
vertrouwelijk overleg te behouden, zijnde zowel ter plaatse als telefonisch. 
 
 

4.1.7. Audiovisuele opname ter controle van het verhoor 

 
De CPT standaarden wijzen er op dat de elektronische opname van het verhoor een 
belangrijke bijkomende waarborg biedt aan de verdachte.111 
 
Het College van Procureurs-generaal heeft op 4 mei 2010 een omzendbrief verspreid met 
“voorlopige richtlijnen inzake de bijstand van een advocaat bij het eerste politionele verhoor 
van een verdachte gelet op de recente rechtspraak van het EHRM”.112 In de omzendbrief 
stond te lezen dat het op dat moment niet mogelijk was om een effectieve bijstand van de 
advocaat in te voeren. Er werd wel voorzien in een video-opname door de politiediensten van 
het eerste verhoor van een verdachte voor zware misdrijven (namelijk levensbeëindigende en 
niet-correctionaliseerbare misdaden). Ook werd vanaf dan aan elke ondervraagde persoon 
meegedeeld dat hij het recht heeft te weigeren om te antwoorden op de gestelde vragen113. 
 
Naar aanleiding van deze omzendbrief hebben bepaalde vakbonden bij de politie dan 
gedreigd met een stakingsaanzegging. Als gevolg hiervan werden de vakbonden gehoord in 
de parlementaire commissie114 en werd over dit thema dikwijls gedebatteerd tijdens de 
parlementaire besprekingen. Christine Defraigne vatte de discussie als volgt samen: “De 
politieagenten hebben in zekere zin de keuze tussen de pest en de cholera, namelijk de 
opname en advocaten. Er werd me uitgelegd dat de oplossing van de opname technisch 
onmogelijk was, zowel vanuit politiek als vanuit budgettair oogpunt. Bovendien leverde het 
probleem van de bewaring van de beelden en de duur van de bewaring ook een probleem 
op, zoals de heer Delpérée in de commissie heeft verduidelijkt. We hadden zeker 
oplossingen kunnen vinden, in ieder geval voor de bewaringstermijn: bijvoorbeeld tot de zaak 
verjaard is”.

115
 Momenteel blijkt dat er binnen de politie wel een meerderheid voorstander is 

van de audiovisuele registratie van het verhoor.116 
 
Vervolgens wijst de Denktank Salduz van het College van Procureurs-generaal erop dat er 
een wettelijke verankering zou moeten komen van het onderscheid tussen de audiovisuele 
opname als bewijsmiddel dan wel als controlemiddel. Het art. 112ter Sv. die de wettelijke 
regeling bevat voor de audiovisuele of de auditieve opname van het verhoor voorziet 
momenteel dit onderscheid niet en regelt de opname enkel als bewijsmiddel. Er is een 
verschil tussen het audiovisueel verhoor als bewijsmiddel voorzien in art. 112ter Sv. en het 
verhoor dat wordt opgenomen louter ter controle (het “gefilmd verhoor”) in het kader van de 
Salduz-procedure. Dergelijke opname, zoals voorzien in de COL 8/2011, heeft de bedoeling 
om na te kunnen gaan of het verhoor correct verliep. Met name kan er worden gecontroleerd 
of de rechten werden toegekend, inzonderheid de rechten waarop de advocaat toezicht moet 
uitoefenen (zoals het kennelijk uitoefenen van ongeoorloofde druk). Dit is een volledig andere 
finaliteit dan het verhoor met toepassing van het art. 112ter Sv. waarin voorzien is dat een 
verkort proces-verbaal wordt opgesteld met mogelijkheid van een volledige en letterlijke 
overschrijving van het verhoor. De toepassing van de bepalingen inzake de volledige en 

                                                 
111 CPT Standards, 2002 – Rev. 2011, http://www.cpt.coe.int/en/docsstandards.htm, 9. 
112 Addendum bij de COL 7/2010 betreffende de bijstand van een advocaat bij het eerste politionele verhoor van een 
verdachte gelet op de recente rechtspraak van het EHRM. Toelichting bij punt II.3 en II.4 en bijlage. 
113 Omzendbrief nr. COL 7/2010 (4 mei 2010) van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven ven Beroep 
betreffende voorlopige richtlijnen inzake de bijstand van een advocaat bij het eerste politionele verhoor van een 
verdachte gelet op de recente rechtspraak van het EHRM; COL 15/2010 van 14 juli 2010 (toelichting bij punten II.3 
en II.4).Deze omzendbrieven werden opgegeven door COL 8/2011, 100. 
114 Zie Parl. St. Senaat 2010-11, nr. 5-685/1 ‘De gevolgen van het arrest Salduz’, 7, 37 en 42. 
115 Senaat, Parlementaire Handelingen, nr. 5-14, 3 maart 2011, 18. 
116 Zie o.a. F. MULLENERS, “Salduz in de politiepraktijk”, in MICHAUX, E., TERSAGO, P., VANDERHALLEN, M., en 
VERVAEKE, G., Het Salduz-arrest: tussen uniform en toga. De gevolgen van het Salduz-arrest voor politie, justitie 
en magistratuur, Brussel, Politeia, 2011, 45. Voir également: A. KETTELS, « L’assistance de l’avocat dès 
l’arrestation ou comment repenser la phase préparatoire du procès pénal sur un mode plus accusatoire », 
Rev.dr.pén. 2009, 1010. 
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letterlijke overschrijving van het verhoor in het kader van de Salduz-procedure zou volgens 
de Denktank Salduz een onhoudbare werklast meebrengen en dit zonder een meerwaarde te 
leveren. Indien het verhoor wordt opgenomen ter controle wordt uiteraard wel een volledig 
proces-verbaal opgesteld (en niet louter een verkort proces-verbaal gezien het een eerste 
verhoor betreft), maar dit vereist geen letterlijke weergave van het verhoor (tenzij gevraagd 
door de verdachte).117 
 
Op de studiedag evaluatie van de Salduz-wet geeft VAN THIELEN aan dat het verdedigbaar 
is om de audiovisuele opname te verplichten voor levensbeëindigende en niet-
correctionaliseerbare misdaden.118 Verder is hij voorstander van het afschaffen van de 
verplichting tot nominatieve aanwijzing door de magistraat van de verhoorder, evenals de 
volledige en letterlijke overschrijving op vraag van één der partijen. Hij stelt ook nog voor om 
de huidige titel van art. 112ter Sv. “audiovisuele opname en auditieve opname van het 
verhoor” aan te passen en er “audiovisueel verhoor” van te maken.119 
 
Uit het vorige evaluatierapport blijkt dat alle actoren voorstander zijn van een audiovisuele 
registratie.120 De verschillende meldpunten werden dan ook bevraagd over de eventuele 
modaliteiten, met name: 

1. Het al dan niet voorzien van de audiovisuele opname ter controle van het verhoor als 
volledig alternatief voor de bijstand van de advocaat tijdens het verhoor. Of dient 
deze als bijkomende keuzemogelijkheid te worden voorzien zodat de verdachte ofwel 
bijstand krijgt tijdens het verhoor, ofwel een audiovisuele opname van het verhoor 
plaatsvindt, ofwel geen van beide; 

2. Het al dan niet verplichten van deze opname voor (alle of welbepaalde) verhoren 
(ongeacht de bijstand) en/of verplichten indien geen advocaat werd gevonden terwijl 
de verdachte bijstand vraagt; 

3. Op welke wijze artikel 112ter Sv. kan worden aangepast opdat de audiovisuele 
opname gemakkelijk kan worden gebruikt ter controle van het verhoor. 

 
 
BEVRAGING MELDPUNTEN 
 
 
 Als volledig 

alternatief? 
Opname verplichten? Wetgeving 

aanpassen? 

FEDPOL JA/NEE NEE JA 

LOKPOL JA ? JA 

OM NEE (meerderheid)/JA NEE (meerderheid)/JA JA 

OR NEE JA (verdeeld) JA 

OVB NEE JA JA 

AVOCATS.BE NEE JA JA 

 
 
POLITIE 
 
De Vaste Commissie van de Lokale Politie meent dat de audiovisuele opname ter controle 
van het verhoor in de wet zou kunnen worden opgenomen als volwaardig alternatief voor de 
bijstand van de advocaat tijdens het verhoor door de politie of de onderzoeksrechter. Bij de 
Federale Politie klinkt het evenwel genuanceerder. Ze gaat ervan uit dat het als een volledig 
alternatief of als aanvullende mogelijkheid kan gelden opdat de verdachte tijdens het verhoor 
wordt bijgestaan, er een audiovisuele opname van het verhoor plaatsvindt of er geen van 
beide mogelijkheden is. De Vaste Commissie van de Lokale Politie voegt hier aan toe dat een 
meer doorgedreven studie hieromtrent zou moeten worden gevoerd en dat moet worden 
nagegaan of er tijdswinst kan worden geboekt wanneer de bijstand van de advocaat door de 
opname van het verhoor, na overleg met de advocaat (mits goedkeuring van deze advocaat) 

                                                 
117 Zie Salduz-denktank, antwoord FAQ nr. 212. 
118 P. VAN THIELEN, Studiedag evaluatie van de Salduz-wet, 18 september 2012. 
119 B.S 12 september 2002; P. VAN THIELEN, Studiedag evaluatie van de Salduz-wet, 18 september 2012. 
120 H. PENNE et al., Evaluatie Salduz wet. Derde tussentijds rapport, 138. 
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of de afstand van de bijstand, wordt vervangen. De Federale Politie meent ook dat de 
financiële kost voor het opslaan van beelden (die via de camera van de laptop of de camera 
van het politiekantoor worden genomen) moet worden nagegaan.  
 
De Federale Politie stelt dat de opname een interessant alternatief zou kunnen zijn om de 
gegrondheid van mogelijke betwistingen na te gaan. Hiervoor moet de opname een gepast 
statuut krijgen, verschillend van artikel 112ter Sv., en moeten de verhoren worden bepaald 
waarbij deze opname verplicht zou zijn. Voor sommige diensten van de Federale Politie (die 
hier, zoals in Brussel, ervaring mee hebben), is de voorgestelde audiovisuele opname (cf. 
voormalige COL 7/2012 en COL 15/2010) een meer dan heilzaam alternatief voor zover ze 
zich niet naar de regels van artikel 112ter Sv. moeten schikken. De voordelen zijn volgens 
hen: geen tijdsverlies, controle van de manier waarop het verhoor is verlopen, visualisering te 
allen tijde, geen mogelijke betwistingen, geen interventie die het verhoor in de weg staan, … 
 
De Federale Politie wenst evenwel niet dat deze audiovisuele opname ter controle van het 
verhoor ambtshalve voor alle of sommige verhoren wordt verplicht (ondanks de bijstand). Ze 
vestigt de aandacht immers op de infrastructurele problemen of problemen bij meerdere 
verdachten die een dergelijke verplichte opname zou kunnen veroorzaken. Ze stelt dat dit, 
naast een controle-instrument, ook het onderzoek moet dienen. Ook wanneer er geen 
advocaten beschikbaar zijn en de verdachte tijdens het verhoor wenst te worden bijgestaan 
acht de Federale Politie dat de audiovisuele opname ter controle van het verhoor niet door de 
wet moet worden opgelegd. Ze gaat er immers van uit dat deze opname de keuze blijft van 
de magistraat, in overleg met de onderzoeken, of bij “moeilijke cliënten”, dit wil zeggen bij een 
verdachte bij wie zich reeds incidenten bij vorige verhoren hebben voorgedaan, kan worden 
gebruikt. Deze opname kan in de wet worden opgenomen, maar mag geen verplichting 
worden (infrastructurele problemen, uitzonderlijke situaties, meerdere verdachten, …) of moet 
op zijn minst tot de zwaarste misdrijven of feiten van categorie IV worden beperkt. De Vaste 
Commissie van de Lokale Politie spreekt zich hier niet over uit. 
 
Zowel de Federale Politie als de Vaste Commissie van de Lokale Politie gaan er hoe dan ook 
van uit dat artikel 112ter Sv. tot regeling van de audiovisuele of auditieve opname als 
bewijsmiddel moet worden aangepast opdat deze opname moeiteloos kan worden gebruikt 
om het verhoor te controleren. De Federale Politie voegt hier aan toe dat de audiovisuele 
opname als bewijsmiddel of als controlemiddel twee totaal verschillende procedures zijn met 
verschillende doelstellingen die niet verward mogen worden. De audiovisuele opname moet 
niet volledig ter controle worden neergeschreven (tenzij door de parketdiensten). Het volstaat 
stukken over de nominatieve aanwijzing van een “verhoorder”, een neerlegging ter griffie, een 
bewaartermijn, enz. neer te schrijven. De Vaste Commissie van de Lokale Politie geeft ook 
aan dat het neerschrijven van het verhoor, zoals gesteld in artikel 112ter Sv., een bijkomende 
werklast voor de politiezones zou betekenen. De Federale Politie vermeldt de oplossing van 
de Franse Politie, namelijk het plaatsen van een webcam op de PC. 
 
OPENBAAR MINISTERIE 
 
Slechts enkele PdK’s (3 op 17) zijn van mening dat de audiovisuele opname ter controle van 
het verhoor wettelijk kan worden voorzien als volledig alternatief voor de bijstand van de 
advocaat tijdens het verhoor. Ze hebben hun antwoord weinig gemotiveerd. Voor één PdK 
biedt een audiovisuele opname de beste garanties. Een andere deelt mee dat deze als een 
volledig alternatief mag plaatsvinden op voorwaarde dat de verdachte een voorafgaand 
vertrouwelijk telefonisch overleg heeft gehad met zijn advocaat. Enkele andere PdK’s (3 op 
17) vinden dan weer dat de audiovisuele opname wettelijk als bijkomende keuzemogelijkheid 
zou kunnen worden voorzien zodat de verdachte ofwel de bijstand tijdens het verhoor krijgt, 
ofwel een audiovisuele opname plaatsvindt, ofwel geen van beide. Ze geven aan dat een 
audiovisueel verhoor weliswaar nooit de bijstand van een advocaat op een volwaardige wijze 
kan vervangen. Een advocaat kan immers actief tussenkomen tijdens een verhoor om 
inbreuken op het recht van verdediging te laten ophouden, kan eenmalig een bijkomend 
vertrouwelijk overleg vragen en zal door zijn loutere aanwezigheid de verdachte ook moreel 
ondersteunen. Bij een audiovisueel verhoor is die ondersteuning niet mogelijk en kan een 
schending van de rechten van verdediging enkel post factum worden vastgesteld. Tijdens de 
procedure kan dan op ieder ogenblik een schending van het recht van verdediging tijdens het 
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eerste verhoor worden ingeroepen, hetgeen de bewijskracht van het eerste verhoor en al wat 
er op volgt te lang onzeker maakt. Een audiovisueel verhoor kan dus geen volledig alternatief 
zijn, maar kan wel een bijkomend controlemiddel zijn om eindeloze betwistingen over het 
rechtsgeldig verloop van het eerste verhoor uit te sluiten. Als de gearresteerde verdachte 
geen bijstand van een advocaat wenste of om welke reden ook geen bijstand kon genieten, 
zou dit controlemiddel wettelijk verplicht kunnen worden gesteld. In alle andere gevallen dient 
het slechts een facultatieve mogelijkheid te zijn, waarover de politie of de magistraat 
eigenmachtig oordeelt in functie van de ernst van de zaak en de praktische mogelijkheden 
om zulk verhoor binnen een redelijke termijn te kunnen uitvoeren. 
 
De meerderheid van de PdK’s (11 op 17) stelt ten slotte duidelijk dat de audiovisuele opname 
noch een volledig alternatief, noch een bijkomende keuzemogelijkheid mag vormen. Voor hen 
kan enkel een audiovisueel verhoor geen alternatief zijn voor de bijstand van een advocaat, 
het kan uitsluitend dienen als een bijkomende garantie (naast de bijstand) voor de eerbieding 
van de rechten van de verdachte. Volgens één van de respondenten kan het wel worden 
gebruikt als alternatief wanneer de advocaat zich niet kan of wil verplaatsen. De 
respondenten merken nog op dat de politiediensten en magistraten ook geen voldoende 
aangepaste lokalen en materiaal ter beschikking hebben om het verhoor systematisch 
audiovisueel op te nemen. Verder wordt een geval vermeld waarbij een audiovisuele opname 
in een zaak met een minderjarige betwist is geweest omdat de minderjarige vóór de opname 
en tijdens het onderbreken van het verhoor zou geïntimideerd en beïnvloed zijn geweest.  
 
Wat betreft het verplicht maken van de audiovisuele opname ter controle van het verhoor 
voor (alle of welbepaalde) verhoren (ongeacht de bijstand) of indien de verdachte de bijstand 
van de advocaat tijdens het verhoor wil en geen advocaat wordt gevonden, is een 
meerderheid van PdK’s (11 op 17) geen voorstander. Een verplichting zou de procedure nog 
extra verzwaren en zou bij technische problemen een tijdig eerste verhoor door de politie 
kunnen verhinderen. Daarnaast wordt er verwezen naar de reeds aangehaalde redenen 
zoals het gebrek aan aangepaste lokalen/materiaal en het feit dat de audiovisuele opname 
van het verhoor geen volledig alternatief voor de bijstand van de advocaat tijdens het verhoor 
kan zijn. Inzake de niet-beschikbaarheid van de advocaat vermeldt één van de respondenten 
dat de politie hier niet voor verantwoordelijk is en dus ook niet verplicht kan worden gesteld 
om het verhoor audiovisueel op te nemen bij elke afwezigheid van een advocaat. De keuze 
om het verhoor al dan niet audiovisueel te registreren, dient te worden overgelaten aan de 
politie of de magistraat. Enkel twee PdK’s zijn van mening dat de audiovisuele opname van 
het verhoor verplicht moet worden gemaakt voor alle verhoren. Ze vinden dat er steeds een 
controlemiddel moet zijn teneinde de regelmatigheid van alle verhoren na te gaan. Ten slotte 
zijn nog enkele respondenten (4 op 17) voorstander van het verplicht maken van de 
audiovisuele opname ter controle van het verhoor voor welbepaalde verhoren. Er wordt 
voorgesteld om het verplicht te maken in geval van: 

- verhoren waarbij er geen advocaat aanwezig kan zijn ondanks het feit dat de 
verdachte het heeft gevraagd;  

- feiten die vermeld staan op de zogenaamde TAP-lijst omdat dit als voordeel heeft dat 
de verwijzing naar deze lijst een objectief criterium is; 

- betrokkenheid van minderjarigen van zowel slachtoffers als daders wanneer de feiten 
kunnen leiden tot een opsluiting in een gesloten federaal centrum voor minderjarigen; 

- gevoelige dossiers.  

 
Wat betreft de vraag inzake de aanpassing van artikel 112ter Sv. opdat de audiovisuele 
opname gemakkelijk kan worden gebruikt ter controle van het verhoor, verschillen de 
meningen van elkaar. Volgens sommige respondenten zou art. 112ter Sv. kunnen worden 
gewijzigd door in een duidelijke definitie het verschil te bepalen tussen een audiovisuele 
opname van een klassiek verhoor (waarbij het verhoor letterlijk wordt uitgetypt) en een 
audiovisuele opname ter controle van het verhoor. Hieromtrent moeten er ook specifieke 
(minder omslachtige) procedurevoorschriften worden uitgewerkt (bv. niet alles letterlijk 
uittypen). Eén PdK geeft dan weer aan dat art. 112ter Sv. niet moet worden aangepast. De 
audiovisuele opname ter controle van het verhoor dient te worden ingeschreven in art. 47bis 
Sv. Er moet hierin uitdrukkelijk worden bepaald dat de opname niet onder het 
toepassingsgebied van art. 112ter Sv. valt en enkel mag worden aangewend, hetzij als 
controlemiddel op de regelmatigheid van het verhoor, hetzij à décharge. De kopie van de 
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opname dient ter griffie te worden neergelegd, uitsluitend ter inzage door de verhoorde 
persoon (en zijn raadsman), het openbaar ministerie en de rechter. Indien de verdediging 
denkt er enig voordeel uit te halen, zal zij op grond van het recht op verdediging toch nog 
aandringen op het uitschrijven van de audiovisuele opname van het verhoor. 
 
ONDERZOEKSRECHTERS 
 
Wat betreft het voorzien van de audiovisuele opname als volledig alternatief voor de bijstand 
van de advocaat merkt één van de onderzoeksrechters op dat dergelijke opname natuurlijk 
nooit het essentieel geachte vertrouwelijk overleg kan vervangen en dat de advocaat moet 
kunnen aanwezig zijn tijdens het verhoor overeenkomstig de vereisten van de rechtspraak 
van het EHRM. Een andere onderzoeksrechter vindt dat de Staat de bijstand van de 
advocaat moet organiseren, maar het kan voorkomen dat geen advocaat kan optreden 
niettegenstaande de vraag van de verdachte. In dat geval laat de audiovisuele opname toe 
om de omstandigheden van het verhoor te controleren. 
 
Verder zijn de standpunten verdeeld over het verplicht maken van het gebruik van de 
audiovisuele opname ter controle van het verhoor (ongeacht de bijstand). Voor de ene moet 
elk verhoor worden opgenomen. Als er immers een incident is, is het onmogelijk voor de 
rechter ten gronde om dit achteraf te kunnen beoordelen. Door middel van de audiovisuele 
opname kan steeds worden gecontroleerd hoe een verhoor is verlopen en kunnen eventuele 
incidenten achteraf objectief worden beoordeeld. Voor een andere onderzoeksrechter is de 
opname enkel mogelijk voor de meest ernstige misdaden en wanbedrijven (bv. terrorisme, 
moord, doodslag,…). Voor minder zware feiten zou dit echter een toename van de 
gerechtelijke achterstand kunnen veroorzaken gezien de behandeling van de zaak ten 
gronde dreigt te worden verlengd wanneer advocaten verzoeken om de opnames te bekijken. 
Nog een andere vindt dat de opname verplicht moet zijn in het geval geen advocaat kan 
optreden niettegenstaande de vraag van de verdachte. 
 
Wat betreft de modaliteiten van de audiovisuele opname vindt één van de 
onderzoeksrechters dat art. 112ter Sv. zeer gemakkelijk is om toe te passen en dus niet moet 
worden herzien. De andere onderzoeksrechters geven wel pistes aan voor herziening: geen 
verplichte uitschrijving van het audiovisueel verhoor, een samenvatting kan worden gevraagd 
van de inhoud en de nominatieve aanwijzing van de verhoorder kan worden geschrapt. Het 
neerleggen van de opname ter griffie wordt wel noodzakelijk geacht met het oog op een 
eventuele controle. 
 
Een onderzoeksrechter merkt ten slotte op dat vooraleer de audiovisuele opname verplicht 
kan wordt gemaakt, de nodige financiële middelen beschikbaar moeten zijn. Zo worden de 
gerechtskosten nu al moeilijk of niet betaald. De onderzoeksrechter stelt daarom voor dat 
wanneer de verdachte de audiovisuele opname wenst, deze vooraf de kosten hiervan in 
consignatie dient te geven. 
 
ADVOCATUUR 
 
Overeenkomstig AVOCATS.BE kan de audiovisuele opname ter controle van het verhoor 
nooit de bijstand tijdens het verhoor vervangen (dit standpunt hebben ze ook tijdens de 
parlementaire voorbereidingen verdedigd). Er zou wel kunnen worden voorzien in een 
opname in het geval van een afstand van de bijstand een advocaat. 

 
De OVB vindt het gebruik van de audiovisuele opname wel mogelijk als bijkomend alternatief. 
Ze vinden dat de audiovisuele opname sowieso is aangewezen bij elk verhoor, zowel met als 
zonder advocaat; en van zowel een verdachte, een slachtoffer als een getuige. Enkel op deze 
wijze kan het verhoor achteraf volledig worden gereconstrueerd, zeker in het geval er 
problemen zijn. AVOCATS.BE bemerkt enkel dat het in ieder geval beter is van over een 
verplichte overbodige opname te beschikken, dan over geen opname die nuttig zou kunnen 
blijken te zijn. 
 
Voor de OVB mag er een beknopt proces-verbaal (met een samenvatting) zijn, waarbij de 
audiovisuele opname dan als controlemiddel geldt. AVOCATS.BE acht het niet aangewezen 
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om een wijziging voor te stellen aan art. 112ter Sv. in het kader van een herziening met een 
dergelijk beperkt opzet. De volledige uitschrijving van de opname vinden ze een belangrijk 
recht van verdediging. 
 
 
STUURGROEP 
 
Op basis van de antwoorden van de meldpunten werden aan de Stuurgroep de volgende 
voorstellen voorgelegd: 

- Het aanpassen van art. 47bis Sv.; 
- De verdachte dient de kosten van de opname van het verhoor in consignatie te 

geven; 
- Het bestuderen van het systeem van de webcam (cf. Frankrijk); 
- Na telefonisch overleg met de advocaat, kan aan de verdachte de keuze worden 

gegeven dat tijdens het verhoor de opname van het verhoor volstaat. 
 
De audiovisuele opname van het verhoor wordt door de Stuurgroep niet als een alternatief 
beschouwd voor de bijstand van de advocaat, maar wel als een belangrijk controlemiddel. De 
Stuurgroep vindt het een goed voorstel om de audiovisuele opname ter controle van het 
verhoor in te schrijven in 47bis Sv. Een opname wordt alleszins aangewezen geacht voor 
verhoren zonder advocaat, idealiter wordt de opname zelfs voorzien voor alle verhoren 
gezien dit het risico op incidenten vermindert. Het wordt op dit ogenblik evenwel niet haalbaar 
bevonden om de opname verplicht te maken, dit is afhankelijk van de nodige middelen. De 
kosten van de opname worden wel heel duidelijk als gerechtskosten beschouwd. 
 
Het gebruik van de webcam op de computer (al dan niet met twee camera’s voor het filmen 
van zowel de verdachte als de verhoorder) wordt gezien als een interessante piste om de 
opnames te verrichten (cf. Frankrijk). De politie geeft aan dat bij een vervangingsronde van 
computers hiermee rekening zou kunnen worden gehouden door dit in het bestek te voorzien. 
 
Verder dringt zich een kostenanalyse op van de bewaring van de opnames. Er zou kunnen 
worden voorzien dat de bewaring enkel gebeurt als de partijen dit tijdig vragen. Een probleem 
is evenwel als later in de procedure een initieel niet tussenkomende partij of advocaat de 
opname toch nog wil bekijken. Enkel bij de discussie zou de opname moeten worden 
neergelegd als overtuigingsstuk. Het neerleggen ter griffie van de opnames veronderstelt dat 
elke dag enkel hiervoor transfers moeten worden gedaan. De vraag wordt gesteld of deze 
niet mee zouden kunnen worden opgenomen in de automatische informaticaflux (zijnde de 
elektronische transfer van gegevens) van de politie naar de parketten (op voorwaarde dat dit 
informaticatechnisch haalbaar is).  
 
 

4.1.8. Bijstand van de advocaat tijdens het verhoor 
 
Het recht op bijstand van een advocaat tijdens het verhoor is conform de Salduz-wet beperkt 
tot enerzijds personen die van hun vrijheid zijn beroofd en anderzijds tot de verhoren die 
plaatsvinden binnen de eerste 24 uur, eventueel verlengd. Deze keuzes worden zowel in het 
wetsontwerp121 als in de parlementaire voorbereidingen verantwoord op basis van de 
toenmalige rechtspraak van het EHRM en de garanties en waarborgen die al zijn voorzien in 
de wet. Deze kwestie is het voorwerp geweest van talrijke discussies zowel in het parlement 
als in de rechtsleer122 en de balies hebben hieromtrent een procedure ingeleid bij het 
Grondwettelijk Hof. 

                                                 
121 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van het Wetboek 
van strafvordering, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen die van zijn vrijheid wordt beroofd rechten te 
verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan, Parl. St. Senaat 
2010-2011, nr. 5-663/1, 14-17 en 21-23. 
122 Voir L. KENNES, « La loi du 13 août 2011 conférant des droits à toute personne auditionnée et à toute personne 
privée de liberté », Rev.dr.pén. 2012, 44; M. BOUHON, « La loi Salduz, un coup dans l’eau ? », Ann.dr.Louvain 
2012, n°2, 200; A. LEROY, « Présence de l’avocat lors des auditions subséquentes : “Y’a qu’à demander” » (noot 
onder KI Brussel 2 februari 2012), JT 2012, 182; S. BERBUTO et E. BERTHE, “Le point de vue des avocats. On n’en 
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Ook wat betreft de juiste rol van de advocaat is er veel discussie geweest.123 De Salduz-wet 
omschrijft de bijstand in art. 2bis, §2 Voorlopige Hechteniswet nauwkeurig in de volgende 
punten:  
“De bijstand van de advocaat heeft uitsluitend tot doel toezicht mogelijk te maken op:  

1. de eerbiediging van het recht zichzelf niet te beschuldigen en de keuzevrijheid om 
een verklaring af te leggen, te antwoorden op de gestelde vragen of te zwijgen;  

2. de wijze waarop de ondervraagde persoon tijdens het verhoor wordt behandeld, 
inzonderheid op het al dan niet kennelijk uitoefenen van ongeoorloofde druk of 
dwang; 

3. de kennisgeving van de in artikel 47bis van het Wetboek van strafvordering bedoelde 
rechten van verdediging en de regelmatigheid van het verhoor.” 

 
In de wet wordt enkel opgesomd wat toegelaten is voor de advocaat. Deze bepalingen 
moeten echter worden samen gelezen met de memorie van toelichting waarin is opgenomen 
wat niet werd toegelaten:124 

� Het verhoor mag niet verglijden tot een pleidooi van de advocaat ten overstaan van 
de ondervrager; 

� De advocaat mag geen juridische betwistingen opwerpen en in discussie treden met 
de verbalisanten; 

� De advocaat mag het verhoor niet doen ophouden of beïnvloeden, maar moet zich 
integendeel terughoudend opstellen zodat het verhoor zijn normale voortgang kan 
hebben; 

� De advocaat mag tijdens het verhoor niet met zijn cliënt praten/fluisteren/overleg 
plegen/contact hebben (bijvoorbeeld tekens geven) 

� De advocaat mag niet antwoorden in de plaats van de cliënt; 
� De advocaat kan zich niet verzetten tegen het stellen van een vraag. 

 
Reeds tijdens de legislatieve werkzaamheden laaide deze discussie hoog op. Vanuit 
politionele hoek werd expliciet een beperking van de rol van de advocaat bepleit. De 
advocaat zou een passieve, louter toezichthoudende rol moeten krijgen toebedeeld, zodat de 
flow en de dynamiek van het verhoor en de werkrelatie tussen verhoor der en verdachte niet 
zouden worden verstoord125. Aan de andere kant van de ring steigerden, vooral de 
advocatenordes, bij het horen van dergelijke argumenten, ze spraken zich ten volle uit voor 
een actieve rol tijdens het verhoor. Er zou immers pas sprake zijn van effectieve bijstand 
indien ze tijdens het verhoor hun cliënt mogen adviseren en actief mogen tussenkomen in het 
verhoor126. De uiteindelijke wettekst heeft bijgevolg proberen te schipperen tussen beide 
belangengroepen en tracht het midden te houden tussen een effectieve bescherming van het 
recht van verdediging en het behouden van de efficiëntie van het verdachtenverhoor.127 
 

                                                                                                                                            
a pas fini avec Salduz !” in JACOBS, A. et MASSET, A. (eds.), Actualités de droit pénal, Limal, Anthemis, 2011, 136; 
M-A. BEERNAERT, « La jurisprudence européenne Salduz et ses répercussions en droit belge » in GUILLAIN, C. en 
WUSTEFELD, A. (eds), Le rôle de l’avocat dans la phase préliminaire du procès pénal, Limal, Anthemis, 2012, 49; 
D. VANDERMEERSCH, “Après l’arrêt Salduz quelles perspectives de réformes ?” in DERUYCK, F., DE SWAEF, M., 
ROZIE, J., ROZIE, M., TRAEST, P. en VERSTRAETEN, R. (eds.), De wet voorbij. Liber amicorum Luc Huybrechts, 
Antwerpen, Intersentia, 2010, 477. 
123 M-A. BEERNAERT, « Salduz et le droit à l’assistance d’un avocat dès les premiers interrogatoires de police », 
Rev.dr.pén. 2009, 976-977; M. BOUHON, « La loi Salduz, un coup dans l’eau ? », Ann.dr.Louvain 2012, n°2, 177-
202; N. DE VROEDE, “De nieuwe houding van de magistraat in het ‘post-Salduz-tijdperk’. De gevolgen van het 
Salduz-arrest voor politie, justitie en advocatuur”, Politie J. 2012, afl. 16; A. JACOBS, « Un bouleversement de la 
procédure pénale en vue : la présence de l’avocat dès l’arrestation judiciaire du suspect ? », JLMB 2009, 202; L.. 
KENNES, «  La loi du 13 aout 2011 conférant des droits à toute personne auditionnée et à toute personne privée de 
liberté », Rev.dr.pén. 2012, 51 et 53. 
124 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van het Wetboek 
van strafvordering, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen die van zijn vrijheid wordt beroofd rechten te 
verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan, Parl. St. Senaat 
2010-2011, nr. 5-663/1, 24. 
125 Zie bv. de hoorzitting van P. Van Thielen en J. Hezel (vertegenwoordigers Federale Gerechtelijke Politie), Verslag 
Commissie voor Justitie, Parl.St. Kamer 2010-11, DOC 53-1279/005, 91-92 en 95 
126 Zie bv. de hoorzitting van H. Rieder en K. Verstrepen (vertegenwoordigers Orde van Vlaamse Balies), Verslag 
Commissie voor Justitie, Parl.St. Kamer 2010-11, DOC 53-1279/005, 103. 
127 P. TERSAGO, “De Salduz-advocaat : zitten en zwijgen?”, RW 2012-13, 742. 
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Deze beperkte invulling van de functie van een advocaat tijdens het verhoor zoals 
opgenomen in de Salduz-wet is volgens het Hof van Cassatie niet strijdig met art. 6 
EVRM128,129. Het Hof van Cassatie opteerde bijgevolg in het arrest van 24 januari 2012 voor 
deze passieve invulling van de bijstand130 en verzet zich tegen een actieve invulling van de 
rol van de Salduz-advocaat131. 
 
Het Europese Hof schrijft de aanwezigheid van een advocaat bij verhoorde verdachten voor, 
maar heeft nooit de rol en de beoordelingsmarge van de advocaat tijdens deze bijstand nader 
uitgelegd (heeft dit betrekking op het voorafgaande overleg of het verhoor?). Uit de 
rechtspraak, met name het Salduz-arrest, blijkt evenwel dat deze bijstand het “beschermen 
van de verdachte is tegen elke onrechtmatige dwang van de overheden” tot doel heeft. De rol 
van de advocaat wordt door het Europese Hof in het arrest Dayanan c/ Turquie van 13 
november 2009 weliswaar bijzonder ruim gedefinieerd. Hierin wordt gesteld : “l’équité de la 
procédure requiert que l’accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d’interventions qui sont 
propres au conseil; à cet égard, la discussion de l’affaire, l’organisation de la défense, la 
recherche des preuves favorables à l’accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de 
l’accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments 
fondamentaux de la défense que l’avocat doit librement exercer.” of vrij vertaald “Een eerlijk 
proces vereist dat de verdachte zich kan beroepen op het hele gamma aan interventies van 
de raadsman. Hiertoe zijn de bespreking van de zaak, de organisatie van de verdediging, het 
zoeken naar bewijzen ten ontlaste, de voorbereiding van verhoren, de ondersteuning van de 
verdachte in moeilijkheden en de controle van de detentieomstandigheden fundamentele 
elementen van de verdediging die de advocaat vrijelijk moet kunnen uitoefenen.”132 
 
In COL 8/2011 van de procureurs-generaal wordt een soepele en constructieve toepassing 
van de wet inzake de rol van de advocaat aanbevolen. In de COL wordt benadrukt dat een 
advocaat aanbevelingen of relevante opmerkingen kan maken over het onderzoek en dat er, 
in de zoektocht naar de waarheid, rekening mee moet worden gehouden. De COL wijst er op 
dat de wetgever heeft willen vermijden dat er een tegenstrijdig debat tot stand zou komen 
tussen de advocaat en de persoon die het verhoor uitvoert.  
 
In de wet is tevens opgenomen dat de advocaat onmiddellijk in het proces-verbaal van 
verhoor melding kan laten maken van de schendingen van de in het derde lid, 1°, 2° en 3° 
vermelde rechten die hij meent te hebben vastgesteld. Hij moet dus niet wachten tot het 
einde van het verhoor om desbetreffend opmerkingen te maken, zoals gepreciseerd door de 
minister van Justitie tijdens de parlementaire besprekingen133. 
 
Hieromtrent wordt door de COL van procureurs-generaal opgelegd dat "teneinde 
conflictsituaties te vermijden, het aangewezen is dat de ondervrager wanneer de advocaat 
een beweerde schending wenst te laten vermelden dit dadelijk opneemt in het proces-verbaal 
van verhoor. Teneinde het verhoor niet te laten verstoren kan een beknopte melding 
volstaan, waarop dan na het afsluiten van het verhoor indien nodig verder wordt ingegaan. 
Gebrek aan duidelijkheid of het laten uitschijnen dat mogelijk niet zal worden wordt ingegaan 
op de vraag is te vermijden.Uiteraard is het de ondervrager die het proces-verbaal opstelt en 

                                                 
128 Cass. 24 januari 2012, P.12.0106.N.  
129 R. VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2012, nr. 1110, 568-569. 
130 Zie H. PENNE et al., Evaluatie Salduz wet. Tweede tussentijds rapport, 51.  
131 P. TERSAGO, “De Salduz-advocaat: zitten en zwijgen?”, RW 2012-13, 743 en 745. 
132 M.A. BEERNAERT, “La jurisprudence européenne Salduz et ses répercussions en droit belge” in GUILLAIN, C. 
en WUSTEFELD, A. (eds.), Le rôle de l’avocat dans la phase préliminaire du procès pénal à la lumière de la réforme 
Salduz, Limal, Anthemis, 2012, 48. 
De toegang tot het dossier, voorafgaand aan de eerste verhoren, is niet in de Belgische wet opgenomen. Het 
Europese Hof heeft hierover geen duidelijke beslissing genomen. Een toegangsrecht tot het strafdossier is volgens 
het Hof, in het kader van de gerechtelijke controle op de wettigheid van de opsluiting, weliswaar vereist op basis van 
artikel 5, §4 van de Overeenkomst. Bovendien verzekert artikel 6, §3, b) van de Overeenkomst de verdachte van het 
recht “om over de tijd en de faciliteiten te beschikken die nodig zijn voor het voorbereiden van zijn verdediging”. Het 
Hof legt de toegang tot het dossier op, maar uit de rechtspraak blijkt niet dat een dergelijke toegang vanaf de fase die 
aan het proces voorafgaat wordt verzekerd. In een andere rechtsleer wordt zich evenwel de vraag gesteld of uit het 
arrest Dayanan niet de nood blijkt om toegang te hebben tot het strafdossier om de opdrachten in dit arrest op 
effectieve wijze te kunnen verwezenlijken. 
133 Uiteenzetting van de minister van Justitie, Verslag namens de commissie voor de Justitie, Parl. St. Kamer 2010-
11, nr. 53-1279/5, 9-10. 
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zal hij in voorkomend geval indien de opmerking van de advocaat niet terecht was de juiste 
toedracht van zaken weergeven in het proces-verbaal. 
Indien het verhoor onmogelijk wordt gemaakt omdat de advocaat stelselmatig tussenkomt en 
misbruik maakt van dit recht wordt de verder besproken “werkwijze indien de advocaat zich 
niet houdt aan de door de wet omschreven taak.” 
De COL voegt hier aan toe dat “hoewel de wet daar niets over zegt mag de advocaat de 
verklaring herlezen bij afsluiten van het verhoor zo hijzelf of de verhoorde persoon die hij 
bijstond dit vraagt. In toepassing van art. 47bis §1 Sv. moet ten andere aan de ondervraagde 
persoon gevraagd worden of hij zijn verklaringen wil verbeteren of hij daaraan iets wil 
toevoegen. Indien de advocaat opmerkingen maakt over de genoteerde tekst van de 
verklaring worden deze eveneens opgenomen in het proces-verbaal van verhoor. Ook hier 
geldt de bovenstaande opmerking met betrekking tot het opstellen van het proces-verbaal 
door de ondervrager.” 
 
Vervolgens wordt in artikel 47bis §7 Sv. voorzien dat de advocaat verplicht is tot 
geheimhouding van het opsporingsonderzoek of het gerechtelijk onderzoek. Onverminderd 
de rechten van de verdediging, is de advocaat verplicht tot geheimhouding van de informatie 
waarvan hij kennis krijgt door het verlenen van bijstand tijdens de verhoren. 
 
Hierover stelt de COL dat “deze bepaling echter zeer of te beperkend is opgesteld en tot 
gevolg heeft dat indien bijstand zou gegeven worden tijdens de ondervraging van een 
persoon die niet van zijn vrijheid benomen is, de advocaat niet gehouden zou zijn tot 
geheimhoudingsplicht. Volgens de COL “zou de geheimhoudingsplicht van de advocaat 
gewoonweg moeten slaan op alle verhoren tijdens dewelke hij bijstand verleent”. De COL 
geeft nog aan dat het vertrouwelijke overleg niet tot het opsporingsonderzoek of het 
gerechtelijk onderzoek behoort en bijgevolg enkel afhankelijk is van de deontologie van de 
advocaat. 
 
Tot slot vermelden we voor de volledigheid nog het arrest van het Hof van Cassatie van 11 
december 2012 waarin de bijstand wordt gepreciseerd134. Het Hof oordeelde in dit arrest dat 
uit de enkele omstandigheid dat de verdachte werd bijgestaan door een raadsman bij de 
politie en tegenover de onderzoeksrechter ter gelegenheid van zijn verhoor verklaarde dat 
deze raadsman zijn advocaat is, niet volgt dat een andere raadsman, die hem volgens de 
stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, zonder protest van de eiser bijstand verleende 
bij zijn verhoor door de onderzoeksrechter, niet een door de eiser gekozen raadsman is in de 
zin van art. 16, §2 Voorlopige Hechteniswet.  
 
De verschillende gesprekken en standpunten omtrent de bijstand van de advocaat heeft er 
ons toe aangezet deze kwestie met de verschillende Salduz-contactpunten te bespreken. In 
eerste instantie hebben we ons toegelegd op de rol van de advocaat tijdens deze bijstand. 
Aan de verschillende betrokken actoren werd gevraagd of ze een actievere rol voor de 
advocaat wensten dan dat dit op heden door de wet is voorzien. Vervolgens kwam de 
verplichte geheimhouding en de wens van sommige actoren om al dan niet in een 
veralgemening van deze verplichte geheimhouding te voorzien aan bod. Tot slot werd ook de 
noodzaak voor de advocaat om zijn bijstand eerder voor het verhoor voor de 
onderzoeksrechter voor te behouden dan voor het verhoor door de politiediensten besproken. 
In het vorige evaluatierapport werd immers vastgesteld dat dit in de praktijk meer en meer lijkt 
te gebeuren.135 
 
 
BEVRAGING MELDPUNTEN 
 
 
 Meer actieve rol 

advocaat? 
 

Veralgemenen 
geheimhoudingsplicht? 

 

Voornamelijk 
bijstand bij OR? 

FEDPOL NEE JA NEE 

                                                 
134 Cass. 11 december 2012, P.12.1933.N. 
135 H. PENNE et al., Evaluatie Salduz wet. Derde tussentijds rapport, 140. 
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LOKPOL NEE ? ? 

OM NEE (meerderheid) NEE (meerderheid) NEE (meerderheid) 
OR NEE JA NEE 

OVB JA NEE JA 

AVOCATS.BE JA NEE JA 

 
 
POLITIE 
 
Zowel de Federale Politie als de Vaste Commissie van de Lokale Politie menen dat de 
advocaat geen actievere rol moet hebben in het kader van zijn bijstand tijdens het verhoor. 
De Federale Politie benadrukt dat alle interventies de dynamiek van het verhoor kunnen 
verstoren. Het blijft bovendien het verhoor van de verdachte. Ook stelt ze dat de onderzoeker 
geen jurist is. De Vaste Commissie van de Lokale Politie vermeldt dat de pleidooien later 
kunnen plaatsvinden. 
 
De Federale Politie is van mening dat de verplichte geheimhouding van de advocaat (zoals 
bepaald in artikel 47 §7 Sv.) veralgemeend moet worden en niet moet afhangen van het 
criterium van de vrijheidsberoving. Bepaalde advocaten hebben immers jammerlijk 
onthullingen gedaan. Ze merkt evenwel op dat de verdachte, in het kader van verhoren van 
categorie III, in ieder geval vrij is en dus over de inhoud van het verhoor tegen iedereen kan 
praten. De Federale Politie stelt zich bovendien de vraag hoe kan worden nagegaan dat de 
advocaten niet verantwoordelijk zijn voor een lek van informatie die door het geheim van het 
opsporingsonderzoek wordt beschermd? De Vaste Commissie van de Lokale Politie doet hier 
geen uitspraak over. 
 
Wat betreft de vraag of de advocaat voornamelijk bijstand moet verlenen voor het verhoor 
voor de onderzoeksrechter eerder dan voor het verhoor door de politiediensten, geeft de 
Federale Politie toe dat de meningen verdeeld zijn. De Federale Politie erkent dat de rol van 
de advocaten bij de onderzoeksrechters groter lijkt te zijn dan bij de politiediensten. Toch 
benadrukt ze dat de Europese richtlijnen eerder een ruimere zin aan de aanwezigheid van de 
advocaat geven en dat het beperken van de aanwezigheid van de advocaat bij verhoren voor 
de onderzoeksrechter een stap terug zou betekenen. Ze voegt hier aan toe dat dit tot gevolg 
zou hebben dat de verhoren voor de politie meer voor discussie vatbaar zouden zijn. De 
Vaste Commissie van de Lokale Politie spreekt zich niet uit over deze kwestie, maar erkent 
dat een dergelijke beperking een besparingsoplossing zou kunnen bieden. 
 
OPENBAAR MINISTERIE 
 
Bijna alle PdK’s (15 op 17) vinden dat de advocaat geen actievere rol moet krijgen. Een meer 
actieve bijstand van de advocaat staat voor hen op gespannen voet met het recht van de 
maatschappij op waarheidsvinding en opheldering van misdrijven. De politie of de magistraat 
moet de meester van het verhoor blijven. Anders dreigt het verhoor oncontroleerbaar en zelfs 
oneerlijk te worden afhankelijk van de kwaliteiten van de betrokken advocaat. Een 
voorafgaand vertrouwelijk overleg en het recht om één keer het verhoor te onderbreken 
volstaan om de rechten van de verdachte te verdedigen. Twee PdK’s zijn wel voorstander 
van een meer actieve rol. Eén van hen is van mening dat de huidige regeling tijdens het 
verhoor mag blijven zoals het is. Na afloop zou de advocaat wel een aantal onderzoeksdaden 
kunnen suggereren waar al of niet kan worden op ingegaan na overleg met een magistraat. 
Bij het verhoor door de onderzoeksrechter kan het nuttig zijn dat de advocaat voorstellen 
formuleert als alternatief voor de aanhouding. De andere respondent vindt dat bijstand meer 
is dan een passieve aanwezigheid, weliswaar kan het niet zo zijn dat de advocaat antwoordt 
in de plaats van de verdachte die nog altijd diegene is van wie het verhoor wordt afgenomen. 
 
Een meerderheid van de respondenten (10 op 17) is geen voorstander van een meer 
algemene draagwijdte van de geheimhoudingsplicht van de advocaat. Gezien advocaten 
onder de huidige wet enkel bijstand kunnen verlenen bij verhoren van verdachten die van hun 
vrijheid zijn beroofd, lijkt de huidige regeling logisch. Niet van hun vrijheid beroofde 
verdachten kunnen na hun eerste verhoor ook vrij met derden communiceren. Er is geen 
reden om aan hun raadsman strengere normen op te leggen dan deze die reeds wettelijk zijn 
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voorzien (in de artikelen 28quinquies § 4 en 57 § 4 Sv.). Een minderheid van de PdK’s (7 op 
17) is wel voorstander van een meer algemene draagwijdte van deze geheimhoudingsplicht. 
Eenieder moet door de wet gelijk worden behandeld inzake de verklaringen die worden 
afgelegd, ongeacht of de advocaat een al dan niet gearresteerde cliënt bijstaat. Een dergelijk 
onderscheid in behandeling is niet redelijk verantwoord. 
 
De meeste respondenten (12 op 17) zijn ten slotte niet akkoord met de vraag of de advocaat 
vooral bij het verhoor door de onderzoeksrechter bijstand moet verlenen. De filosofie van de 
Salduz-rechtspraak heeft precies betrekking op de bescherming van de verdachte tegen 
potentiële druk van onderzoekers tijdens het verhoor. Enerzijds moet een onderzoeksrechter 
als rechter in se alle waarborgen bieden aan de verdachte. Anderzijds is bij de politie de 
bijstand van een advocaat bij een eerste verhoor evenzeer van belang als controlemiddel op 
eventuele druk of intimidatie. Enkele respondenten (5 op 17) zijn wel voorstander van het 
voornamelijk verlenen van bijstand bij de onderzoeksrechter. Er dienen dan weliswaar geen 
extra rechten te worden toegekend aan de advocaat. Behoudens bepaalde uitzonderingen 
krijgt de verdachte immers een kopie van zijn verhoor en kan hij deze dus doorgeven aan zijn 
advocaat. Of de verdachte (en zijn raadsman) voorafgaandelijk aan het verhoor door de 
onderzoeksrechter inzage krijgt in alle PV’s, behoort tot de soevereine beslissingsmacht van 
de onderzoeksrechter. Er wordt nog opgemerkt dat de aanwezigheid van het openbaar 
ministerie bij het eerste verhoor door de onderzoeksrechter nu ook reeds mogelijk is. Dit mag 
zeker geen verplichting worden aangezien de bijkomende werklast niet in verhouding zou 
staan met het nut van die aanwezigheid. 
 
ONDERZOEKSRECHTERS 
 
De onderzoeksrechters lijken niet gewonnen voor een meer actieve rol voor de advocaat 
tijdens het verhoor. Eén van de onderzoeksrechters geeft aan dat er zal worden gepleit en de 
verhoren veel langer zullen duren. Dit wordt niet werkbaar geacht als er veel aangehoudenen 
zijn per dag en rekening houdend met de termijn van 24 uur. Daarnaast is het in ons systeem 
niet de bedoeling dat een verhoor constant wordt onderbroken door een advocaat. Een 
andere onderzoeksrechter vindt dat in de wet moet worden voorzien dat de advocaat enkel 
mag tussenkomen na toestemming van de onderzoeksrechter. In alle geval zou de advocaat 
wel alle nuttige opmerkingen kunnen formuleren als hij van oordeel is dat de procedure niet 
werd gerespecteerd. 
 
Vervolgens zijn de onderzoeksrechters wel van mening dat de geheimhoudingsplicht van de 
advocaat moet worden verruimd. Het lijkt onlogisch voor het ene type verhoor de 
geheimhoudingsplicht in te voeren en voor de andere verhoren niet. Zodoende moet er 
steeds een geheimhoudingsplicht zijn. In dossiers van vereniging van misdadigers, 
mededaders of medeplichtigen mag de rol van de advocaat er immers niet in bestaan om de 
anderen op de hoogte te brengen van het overleg. Hij overstijgt dan zijn rol van verdediger 
van de belangen van zijn cliënt en neemt een te actieve rol op in het verzwijgen van 
misdrijven. 
 
Tot slot lijken de onderzoeksrechters niet zozeer voorstander dat de bijstand van de advocaat 
voornamelijk plaatsgrijpt bij het verhoor door de onderzoeksrechter. De advocaat moet 
aanwezig kunnen zijn bij elk verhoor, zodat het niet nodig is om deze een afschrift van het 
proces-verbaal van het verhoor van de politie te overhandigen. Het overhandigen van een 
afschrift impliceert immers een toegang tot het dossier, hetgeen niet is voorzien en verboden 
moet blijven gezien de noodwendigheden van het onderzoek. Tevens wordt aangegeven dat 
bij het verhoor door de onderzoeksrechter de aanwezigheid van het parket niet moet worden 
voorzien. De onderzoeksrechter kent immers reeds het standpunt van het parket door middel 
van hun vorderingen (hoewel deze over het algemeen zelden zijn gemotiveerd). 
 
ADVOCATUUR 
 
De beide Ordes zijn voorstander van een meer actieve rol voor de advocaat tijdens het 
verhoor. AVOCATS.BE merkt op dat een advocaat een advocaat is, hij is er noch om te 
pleiten noch om te antwoorden in de plaats van zijn cliënt. Voor het Grondwettelijk is 
verdedigd dat de advocaat er wel is om taken op zich te nemen die noodzakelijk zijn voor het 
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respecteren van de rechten van zijn cliënt, waaronder o.a. wordt begrepen: het verhoor 
onderbreken, het proces-verbaal laten aanpassen, een vraag suggereren als dit nuttig zou 
blijken, zijn cliënt aanraken en met hem praten tijdens het verhoor. De OVB pleit eveneens 
voor een beperkte uitbreiding van de rol van de advocaat. Met name moet de advocaat 
vragen kunnen suggereren en opmerkingen kunnen maken, tevens moet fluisteroverleg 
steeds mogelijk zijn. Net als AVOCATS.BE geven ze aan dat het weliswaar niet de bedoeling 
is dat de advocaat tussenkomt tijdens de vraagstelling of antwoordt in de plaats van de 
verdachte. 
 
Voor het verruimen van de geheimhoudingsplicht van de advocaat, zijn beide Ordes geen 
voorstander. De OVB bemerkt dat er al een beroepsgeheim bestaat. AVOCATS.BE vindt dan 
weer dat een dergelijke wijziging zou moeten impliceren dat het openbaar ministerie aan zijn 
persmededelingen zou moeten verzaken, zo niet zou er een schending zijn van de 
wapengelijkheid. 
 
Tot slot vinden beide Ordes dat de advocaat vooral bij het verhoor door de onderzoeksrechter 
bijstand moet verlenen. AVOCATS.BE geeft wel aan dat de advocaat reeds volledig zijn nut 
heeft bij het verhoor door de politie; hij zorgt voor verduidelijking, advies en rechtzetting. 
Niettemin wordt betreurd dat er geen toegang is tot het dossier, wat voor hen de 
handelingsmogelijkheden beperkt van de advocaat en dit soms ten koste van een goede 
justitie. De OVB meent dat de taak bij de politie voornamelijk is beperkt tot controle, terwijl er 
bij de onderzoeksrechter ook een actievere component is. De advocaat kan bij de 
onderzoeksrechter trachten een invrijheidstelling te bekomen door de opmerkingen die hij 
achteraf nog kan formuleren. De OVB merkt in verband daarmee wel nog op dat in de wet 
zou moeten worden opgenomen dat de onderzoeksrechter duidelijk het woord moet geven 
aan de advocaat m.b.t. de voorlopige hechtenis (er wordt daarbij verwezen naar het 
cassatiearrest van 28 november 2012136). Veel onderzoeksrechters zouden nu immers 
veeleer vaag blijven over deze mogelijkheid van de advocaat en veel advocaten zouden ook 
niet altijd op hun strepen staan en zo hun cliënt geen goede dienst bewijzen. 
 
 
STUURGROEP 
 
Het openbaar ministerie benadrukt dat COL 8/2011 reeds meer rechten aan de advocaten 
toekent dan in de wet is voorzien. Col 8/2011 is bijzonder soepel. Het lijkt er evenwel op dat 
niet alle actoren deze soepelheid hebben begrepen. Dit moeten ze meekrijgen. De balie stelt 
dat dit nog niet met de verder reikende rechtspraak van het EVRM (met name het 
Dayananarrest) overeenstemt. Deze stelt ook vast dat de praktijk dichter bij de rechtspraak 
van Straatsburg dan bij de Belgische wet aansluit. Het komt tot een vergelijking met de 
wetgeving betreffende de vluchtelingen. Hoewel een advocaat volgens de wet enkel op het 
einde van het onderhoud mag reageren, treedt deze in de praktijk reeds tijdens het 
onderhoud op. Er wordt tevens vastgesteld dat de advocaat bij de politie reeds een actievere 
rol heeft, dat het tot een gesprek komt en dat er weinig klachten op het terrein zijn. De balie 
besluit dat de Belgische wet niet volstaat en in overeenstemming moet zijn met de 
rechtspraak van Straatsburg. De Stuurgroep komt tot het besluit dat de beslissingen van het 
Grondwettelijk Hof en de Europese richtlijn moeten worden afgewacht om deze rol te 
bepalen. 
 
Wat betreft de veralgemening van de geheimhoudingsplicht van de advocaat, stelt de balie 
dat de advocaat soms moet kunnen praten. De advocaat is gebonden aan een 
beroepsgeheim, maar heeft ook niet te plicht om niets te zeggen. Stelt de advocaat lekken in 
de pers vast, dan moet hij kunnen reageren. De balie is dus van mening dat er geen 
veralgemening van deze geheimhoudingsplicht moet zijn. Het openbaar ministerie stelt dat de 
veralgemening van deze bepalingen tot verhoren zonder vrijheidsbeneming geen invloed 
heeft op het beroepsgeheim van de advocaat. 
 
In de Stuurgroep bestaat er ten slotte een consensus om geen voorkeur te geven aan de 
bijstand van de advocaat voor de onderzoeksrechter. 

                                                 
136 Cass. 28 november 2012, P 12.1855.F. 
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4.1.9. Zwijgrecht 
 
Wanneer de verdachte tijdens het verhoor door de politie, de onderzoeksrechter of de 
procureur des Konings heeft aangegeven zich te beroepen op zijn zwijgrecht137, is in het 
vorige DSB evaluatierapport van de Salduz-wet de vraag gerezen of dan nog verder mag 
worden doorgevraagd.138 
 
Verder meent DECAIGNY dat uit het arrest PISHCHALNIKOV van het EHRM een argument kan 
worden afgeleid tegen de mogelijkheid een beroep op het zwijgrecht in te trekken op initiatief 
van de verbalisanten. De cruciale overweging luidt als volgt: “79. […] In the Court’s view, 
when an accused has invoked his right to be assisted by counsel during interrogation, a valid 
waiver of that right cannot be established by showing only that he responded to further police-
initiated interrogation even if he has been advised of his rights. Moreover, the Court is of the 
opinion that an accused such as the applicant in the present case, who had expressed his 
desire to participate in investigative steps only through counsel, should not be subject to 
further interrogation by the authorities until counsel has been made available to him, unless 
the accused himself initiates further communication, exchanges, or conversations with the 
police or prosecution”1 (vrij vertaald: “79. […] Volgens het Hof kan geen geldige afstand van 
het recht om bijgestaan te worden door een advocaat worden vastgesteld wanneer een 
verdachte gevraagd heeft om bijgestaan te worden door een advocaat en vervolgens alsnog 
vragen beantwoordt in een door de politie geleide ondervraging, zelfs indien de verdacht op 
zijn rechten werd gewezen. Meer nog, het Hof is van mening dat een verdachte, (zoals de 
verzoeker in deze zaak,) die de wens heeft geuit op enkel met bijstand van een advocaat 
mee te werken aan verder onderzoek, niet verder mag worden verhoord tenzij nadat toegang 
tot een advocaat werd geboden of indien de verdachte zelf het initiatief nam om verder te 
communiceren met de politie of het openbaar ministerie”).139 
 
Door VAN DEN WYNGAERT wordt ook gewezen op de mogelijke invoering van een 
verdachtenverhoor onder ede. Aanvankelijk diende de verdachte volgens het Belgische recht 
niet op de hoogte te worden gebracht van het zwijgrecht. Sinds de inwerkingtreding van de 
Salduz-wet op 1 januari 2012 voorziet de Belgische wetgeving echter uitdrukkelijk in een 
cautieverplichting.140 Het zwijgrecht van de verdachte is in België nu uitdrukkelijk in de wet 
erkend, en het is de expliciete taak van de advocaat, die bijstand verleent tijdens de 
ondervraging van de getuige, erop toe te kijken dat dit recht wordt geëerbiedigd.141 
Daartegenover staat dat de ondervraging van de verdachte, in tegenstelling tot het 
getuigenverhoor, niet onder ede gebeurt. De verdachte is dus niet, op straffe van meineed, 
verplicht de waarheid te spreken. Een getuigenverklaring van de verdachte die onder ede 
werd afgelegd is nietig en kan niet als bewijs worden gebruikt, zelfs als hij vraagt de eed af te 
leggen.142 Het verhoor onder eed van een verdachte vormt m.a.w. een schending van het 

                                                 
137 Omtrent het zwijgrecht, zie ook: C. DE VALKENEER, “L’application de la loi du 13 août 2011 au stade de la phase 
policière”, JT 2011, 841. 
138 H. PENNE et al., Evaluatie Salduz wet. Derde tussentijds rapport, 115. 
139 T. DECAIGNY, te verschijnen (Vigiles). 
140 R. VERSTRAETEN, Handboek Strafvordering, 5de volledige herziene uitgave, Antwerpen, Maklu, 2012, nr. 893, 
477; C. VAN DEN WYNGAERT m.m.v. B. DE SMET en S. VANDROMME, Strafrecht en strafprocesrecht. In 
hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2011, 969.  
141 C. VAN DEN WYNGAERT m.m.v. B. DE SMET en S. VANDROMME, Strafrecht en strafprocesrecht. In 
hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2011, 969.  
142 C. VAN DEN WYNGAERT m.m.v. B. DE SMET en S. VANDROMME, Strafrecht en strafprocesrecht. In 
hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2011, 969; Cass. 20 juni 2000, R.W. 2002-03, 1095, noot A. VANDEPLAS, “Over het 
verhoor onder ede”; Cass. 5 juni 2001, R.W. 2002-03, 1255, noot C. DE ROY, “Over belastende verklaringen onder 
ede van een medeverdachte”. Zie ook de zaak “Transnuclear”: Antwerpen 30 januari 1992, R.W. 1991-92? 891 
(verklaringen onder eed voor parlementaire onderzoekscommissie – opname van de verklaringen in eht strafdossier 
– schending art. 14(3)g IVBPR – nietigheid van de ganse procedure), bevestigd door Cass. 6 mei 1993, J.T. 1994, 
93 en R.W. 1993-94, 382, concl. Adv. Gen. G. BRESSELEERS en noot A. DE NAUW, “Het ritueel bad dat van 
strafzonden zuivert en voor straffen behoudt” – Nog enkele overwegingen naar aanleiding van het Transnuclear-
arrest”. 
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recht van verdediging en leidt t.a.v. de betrokkene minstens tot een onrechtmatig verkregen 
bewijsstuk.143 
 
In common law landen geldt een andere regeling: daar kunnen verdachten wel onder ede 
worden ondervraagd. Zij beschikken over het zwijgrecht, en worden hier uitdrukkelijk op 
gewezen. Indien zij echter beslissen gebruik te maken van hun zwijgrecht, dan gelden 
dezelfde regels als t.a.v. getuigen: de verdachte is dan verplicht de eed af te leggen, en 
maakt zich schuldig aan meineed als hij liegt144. VAN DEN WYNGAERT stelt dat de regeling 
van de common law landen beter is dan de Belgische. Het principe dat de verdachte niet 
verplicht kan worden aan zijn veroordeling mee te werken hoeft nog niet te betekenen dat hij 
het recht moet hebben om ongestraft valse verklaringen af te leggen. Men zou hem formeel 
moeten wijzen op de zijn zwijgrecht. Als hij geen gebruik maakt van dit recht en toch op de 
vragen antwoordt, dan zou dit net zoals getuigen, onder ede kunnen geschieden. In elk geval 
lijkt de nietigheidssanctie, die wordt verbonden aan de eedaflegging door de verdachte fel 
overtrokken145.  
 
Dit element werd niet bevraagd in de vragenlijst doch werd wel voorgelegd aan het 
Overlegforum Salduz. Vanuit beleidperspectief kan er bijgevolg aan worden gedacht om een 
ondervraging van een verdachte onder ede toe te laten. Indien de verdachte liegt kan hij zich 
schuldig maken aan meineed. 
 
 
BEVRAGING MELDPUNTEN 
 
 

 Nog verder doorvragen na beroep op 
zwijgrecht? 

FEDPOL JA 

LOKPOL JA 

OM JA/NEEN 

OR JA/NEEN 

OVB NEE 

AVOCATS.BE JA 

 
 
POLITIE 
 
Wanneer de verdachte heeft aangegeven beroep te willen doen op zijn zwijgrecht, menen 
zowel de Federale Politie als de Vaste Commissie van de Lokale Politie dat er nog steeds 
vragen kunnen worden gesteld. De Federale Politie benadrukt dat ter zake geen regelgeving 
noodzakelijk is. Ze is van mening dat het, omwille van strategische redenen van het verhoor, 
beter is de onderzoeker te laten uitmaken of er al dan niet nog vragen worden gesteld. Ze 
voegt er aan toe dat het zwijgrecht niet noodzakelijk een verbod betekent op het stellen van 
vragen, temeer daar de verdachte zijn zwijgrecht voor bepaalde vragen kan hebben 
ingeroepen en op andere vragen wenst te antwoorden (meer bepaald vragen ten ontlaste, 
met betrekking tot het alibi, enz.). De Vaste Commissie van de Lokale Politie stelt ook dat dit 
voordelig kan zijn voor de verdachte en dat ook het belang bestaat om de waarheid te 
achterhalen. 
 
OPENBAAR MINISTERIE 
 
Iets meer dan de helft van de PdK’s (9 op 17) vindt dat er niet verder mag worden 
doorgevraagd wanneer de verdachte zich op zijn zwijgrecht beroept. Zijn zwijgrecht moet 

                                                 
143 R. VERSTRAETEN, Handboek Strafvordering, 5de volledige herziene uitgave, Antwerpen, Maklu, 2012, nr. 893, 
477; Cass. 9 december 1997, P&B 1998, 275; Cass. 16 september 1998, JLMB 1998, 1340, JT 1998, 656, RDPC 
1999, 106; KI Mons17 december 1998, RDPC 1999, 588, noot J. SACE. 
144 C. VAN DEN WYNGAERT m.m.v. B. DE SMET en S. VANDROMME, Strafrecht en strafprocesrecht. In 
hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2011, 970. 
145 C. VAN DEN WYNGAERT m.m.v. B. DE SMET en S. VANDROMME, Strafrecht en strafprocesrecht. In 
hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2011, 970. 
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worden gerespecteerd, anders zou er sprake kunnen zijn van ongeoorloofde druk. Er moet 
wel een onderscheid worden gemaakt tussen een verdachte die zich beroept op zijn 
zwijgrecht voor enkele specifieke vragen en degene die op geen enkele vraag wenst te 
antwoorden. Volgens de respondenten is het onzinnig om door te vragen indien de verdachte 
aangeeft zich te willen beroepen op zijn zwijgrecht voor het gehele verhoor. De andere PdK’s 
vinden daarentegen dat er wel mag worden doorgevraagd. Het zwijgrecht kan niet worden 
geïnterpreteerd als een verbod voor de verhoorder om vragen te stellen. Bij elke gestelde 
vraag kan de verhoorde persoon zich beroepen op het zwijgrecht, waardoor deze de vrije 
keuze heeft om te bepalen voor welke vraag hij het zwijgrecht inroept. De politie kan door 
bijkomende vragen te stellen ook stap voor stap meer informatie vrijgeven, waarop de 
verdachte dan kan besluiten dat zwijgen of ontkennen geen verdere zin meer heeft. Als hij 
dan terugkomt op zijn eerder uitgedrukt zwijgrecht, kan dit de voortgang van het onderzoek 
alleen maar ten goede komen. De aanwezigheid van de advocaat bij het verhoor of bij diens 
afwezigheid het audiovisueel verhoor staan er garant voor dat deze herhaalde verdere 
vragen geen kennelijk onaanvaardbare druk op de verdachte leggen.  
 
ONDERZOEKSRECHTERS 
 
Bij de onderzoeksrechters zijn de standpunten verdeeld omtrent het verder doorvragen 
wanneer de verdachte zich op zijn zwijgrecht beroept. Eén van de onderzoeksrechters 
bemerkt dat de wet hierover duidelijk is. Het is illegaal om nog vragen te stellen als de 
persoon zich hierop beroept. Een andere strekking meent dat de vrijheid moet worden 
gelaten aan de onderzoeksrechter. De verdachte is zich vaak pas tijdens het verhoor bewust 
van de inhoud van het onderzoek door de formulering van de vragen en dat het in zijn belang 
kan zijn om de stilte te doorbreken en zich te verdedigen.  
 
ADVOCATUUR 
 
AVOCATS.BE is van mening dat een politieagent of magistraat moeilijk kan worden 
verhinderd om nog vragen te stellen wanneer de verdachte zich op zijn zwijgrecht beroept. 
Weliswaar moeten ze dan niet verwonderd zijn als de advocaat, in het geval van 
buitensporigheid, antwoordt dat zijn cliënt niets te zeggen heeft. 
 
Daarentegen vindt de OVB dat niet meer mag worden doorgevraagd. Er kunnen enkel nog 
vragen worden geformuleerd om zich ervan te vergewissen dat de verdachte wel degelijk de 
volledige medewerking met het verhoor weigert of stopzet. Vragen die vervolgens nog 
zouden worden gesteld, zouden immers ongeoorloofde druk kunnen uitmaken. Sowieso heeft 
de verdachte het recht niet mee te werken aan het onderzoek tegen hem, in het bijzonder 
aan zijn verhoor. Van dit recht mag de verdachte ook afstand doen. De keuzevrijheid komt 
evenwel aan de verdachte toe – idealiter na overleg met zijn raadsman – en niet aan de 
verhoorder. De verhoorder dient deze keuze te respecteren, op gevaar af op onrechtmatige 
wijze de keuze van de verdachte te beïnvloeden. Het komt de verhoorder bijgevolg niet toe 
de verdachte hierover te adviseren, dat is de taak van de advocaat. Tenslotte wordt nog 
verwezen naar het arrest Pishchalnikov van het EHRM, waaruit een argument zou kunnen 
worden afgeleid tegen de mogelijkheid een beroep op het zwijgrecht in te trekken op initiatief 
van de verbalisanten. 
 
 
STUURGROEP 
 
Op basis van de antwoorden van de meldpunten werd geconcludeerd dat buiten de politie 
alle beroepsgroepen zijn verdeeld over de vraag of verder mag worden doorgevraagd 
wanneer de verdachte zich op zijn zwijgrecht beroept. De Stuurgroep is akkoord dat hierover 
best geen voorstel tot wetswijziging wordt geformuleerd, maar het aan de rechtspraak wordt 
overgelaten om in concreto te oordelen of er sprake is van een schending van het zwijgrecht. 
 
 

4.1.10. Plaats en tijdstip van de verhoren 
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Gezien de dalende beschikbaarheid van advocaten en de moeilijkheid om hun agenda te 
regelen in het kader van de Salduz-permanentie, is vanuit de advocatuur in het vorige DSB 
evaluatierapport van de Salduz-wet gepleit om verhoren zoveel mogelijk overdag te laten 
afnemen. Er wordt hiervoor verwezen naar de regeling in Nederland.146  
 
In Nederland kan een aanhouding voor verhoor (net zoals het politiearrest) maximaal zes uur 
duren. Deze termijn kan eenmaal worden verlengd met zes uur. De tijd tussen 12 uur ’s 
nachts en 9 uur ’s morgens mag daarbij niet worden meegeteld. Verhoren vinden bijgevolg 
overdag plaats. Het vloeit voort uit de algemene regels voorzien in artikel 61-1 tot 61-4 
Nederlands Wetboek van Strafvordering.147 
 
Daarnaast is in het vorige DSB evaluatierapport van de Salduz-wet vanuit de balie wel een 
meerwaarde gezien in het centraliseren van de plaats van verhoren (waarbij werd 
gerefereerd naar het pilootproject “Centre integré Salduz de l’arrondissement judiciaire de 
Mons – CISAM” als goede praktijk).148 Gezien het pilootproject ondertussen werd stopgezet, 
kon dit niet meer door de DSB in de evaluatie worden opgenomen. 
 
 
BEVRAGING MELDPUNTEN 
 
 

 Centraliseren plaats 
verhoren? 

Voornamelijk overdag 
verhoren? 

FEDPOL NEE NEE 

LOKPOL NEE NEE 

OM NEE (meerderheid)/JA JA (meerderheid)/NEE 
OR NEE NEE 

OVB JA JA 

AVOCATS.BE JA JA 

 
 
POLITIE 
 
De Federale Politie en de Vaste Commissie van de Lokale Politie achten een centralisering 
van de verhoorplaatsen niet noodzakelijk. Ze stellen dat een dergelijke centralisering voor de 
politiediensten lange verplaatsingen, veiligheidsproblemen bij transfers, een verlenging van 
de termijnen en de nood aan bijkomend personeel kunnen betekenen. De Federale Politie 
benadrukt dat een dergelijke centralisering in werkelijkheid voordeliger is voor de advocaten 
dan voor de politiediensten. Ze geeft trouwens aan dat het CISAM-project door de advocaten 
sterk op prijs is gesteld. 
 
Het voorstel om zoveel mogelijk verhoren overdag te laten plaatsvinden wordt niet door de 
Federale Politie ondersteund. De Federale Politie benadrukt dat de verhoren zo mogelijk (met 
name bij verhoren van categorie III) reeds, bij voorkeur, overdag plaatsvinden. Ze moeten 
echter rekening houden met de termijn van 24 uur vanaf de vrijheidsberoving die op elk 
moment van de dag of van de nacht kan starten. Ze wijst er op dat er “geen uur staat op de 
misdaad” en dat het tijdstip waarop een persoon wordt aangehouden niet altijd kan worden 
gekozen. De Vaste Commissie van de Lokale Politie stelt dat een kleine meerderheid niet 
achter het voorstel staat. Ze vestigt tevens de aandacht op het naleven van de termijn van 24 
uur. 
 
OPENBAAR MINISTERIE 
 
De grote meerderheid van de parketten (14 op 17) is tegenstander van het centraliseren van 
de plaats van de verhoren. Ze vinden dat dit voor de lokale politiediensten buiten de zone 

                                                 
146 H. PENNE et al., Evaluatie Salduz wet. Derde tussentijds rapport, 137-138. 
147 Artn. 61-1 tot 61-4 Nederlands Wetboek van Strafvordering; G. CORSTENS, Het Nederlands Strafprocesrecht, 
Antwerpen, Kluwer, 2011, 281. 
148 H. PENNE et al., Evaluatie Salduz wet. Derde tussentijds rapport, 137-138. 
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waar de centralisatieplaats is gelegen, te veel tijdrovende verplaatsingen zou meebrengen en 
een vlotte doorgang van het onderzoek tijdens de eerste 24 uur zou bemoeilijken of zelfs 
onmogelijk maken. Twee PdK’s zijn wel voorstander van een centralisering. Volgens hen is 
het tijdsbesparend voor iedereen indien de verhoren kunnen plaatsvinden op een centrale 
locatie. Zo zullen meer advocaten en tolken in de gelegenheid zijn om sneller ter plaatse te 
komen. Tevens zou het probleem van de infrastructuur voor de verhoren worden opgelost. Er 
wordt wel opgemerkt dat een dergelijke regeling dient te worden bekeken in functie van de 
grootte van een politiezone. 
 
Iets meer dan de helft van de PdK’s (10 op 17) is dan weer voorstander om de verhoren 
zoveel mogelijk overdag af te nemen. Overdag zijn er meer advocaten beschikbaar om 
bijstand te leveren. Het belang van het onderzoek moet echter steeds primeren, rekening 
houdend met het feit dat de termijn van 24 uur sowieso al beperkt is. Een uitstel van het 
verhoor is dus enkel mogelijk als daartoe voldoende tijd is en als dit voor de verhoorders ook 
mogelijk is binnen hun normale dienstregeling. Daarbij mag niet worden vergeten dat de 
eerste verhoren het best worden afgenomen door de verbalisanten die ook de eerste 
vaststellingen hebben gedaan en de zaak dus het best kennen. Eén van de respondenten 
stelt voor om de arrestatietermijn naar 36 uur te verlengen of de termijn van 24 uur te 
schorsen wanneer na een bepaald tijdstip wordt gearresteerd of een tolk wordt gevraagd. 
Een andere PdK stelt voor om de verhoren in verschillende dossiers achter elkaar af te 
nemen met dezelfde advocaat die zich maar één keer verplaatst. Een minderheid van de 
PdK’s (7 op 17) is evenwel tegen het zoveel mogelijk afnemen van verhoren overdag. Een 
verhoor dient zo snel als mogelijk plaats te vinden, indien de termijn van 24 uur wordt 
behouden. Als deze termijn zou worden verlengd, dan kunnen de verhoren wel overdag 
plaatsvinden. Er wordt nog opgemerkt dat de magistraten en politieambtenaren dag en nacht 
beschikbaar moeten zijn, zodat dit ook van de advocaten kan worden verwacht. 
 
ONDERZOEKSRECHTERS 
 
De onderzoeksrechters zien niet goed in hoe een centralisering van de plaats van de 
verhoren kan worden gerealiseerd. Het zou enig comfort bieden voor de advocaten, maar zou 
evenwel extra overbrengingen met zich meebrengen van verdachten met bijkomende 
veiligheidsrisico’s. 
 
Hetzelfde geldt voor het afnemen van verhoren overdag. Indien alle verhoren dienen plaats te 
vinden binnen de kantooruren, zal de termijn van 24 uur in het gedrang komen. Alle 
aangehoudenen moeten dan immers rond hetzelfde tijdstip voor de onderzoeksrechter 
worden gebracht, tevens zal de termijn te kort worden om ze allemaal grondig te verhoren. 
Overigens heeft een verdachte er belang bij om zo snel mogelijk te worden verhoord na zijn 
arrestatie zodat hij zo snel mogelijk kan worden overgebracht. 
 
ADVOCATUUR 
 
De Ordes herhalen hun standpunt van voorstander te zijn van zowel het centraliseren van de 
plaats van de verhoren als het zoveel mogelijk afnemen van verhoren overdag.  
 
Het centraliseren van de plaats van de verhoren wordt door AVOCATS.BE onontbeerlijk 
geacht te Brussel, er wordt opnieuw verwezen naar het experiment te Mons. De OVB meent 
dat het centraliseren van de verhoren met een permanentiepost van advocaten de procedure 
zou rationaliseren, de kosten verlagen en de vertraging tussen de arrestatie en het verhoor 
beperken. 
 
Wat betreft het zoveel mogelijk afnemen van verhoren overdag merkt AVOCATS.BE op dat 
het toch niet de bedoeling van de politie kan zijn om de verdachte te destabiliseren en zijn 
antwoorden minder coherent te maken, wat meer aan de orde is bij verhoren ’s nachts. De 
OVB geeft aan dat geplande verhoren sowieso tijdens de daguren moeten worden 
uitgevoerd. Voor de nachtelijke verhoren mag dit evenwel niet leiden tot feitelijke druk op, 
zeker kwetsbare, verdachten. Met name kunnen deze voor het dilemma worden gesteld van 
nu een verhoor zonder advocaat of morgen met een advocaat, wat evenwel het recht op 
toegang tot een advocaat uitsluit. 
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STUURGROEP 
 
Wat betreft de centralisering van de verhoorplaatsen, stelt de politie vast dat het CISAM niet 
langer als voorbeeld geldt. De balie benadrukt dat de Brusselse situatie bijzonder 
problematisch is omdat er zo’n 50 verhoorplaatsen zijn en het voor de advocaten dus moeilijk 
is snel van de ene naar de andere plaats te gaan. Dankzij een enkele of enkele 
verhoorplaatsen zouden 2 of 3 advocaten ter plaatse kunnen blijven om meerdere verdachten 
in verschillende dossiers achtereenvolgens bij te staan. De balie wijst er op dat de Belgische 
Staat, krachtens de rechtspraak van Straatsburg, verplicht is middelen in te zetten opdat de 
Salduz-rechten doeltreffend worden toegepast. Een dergelijke centralisering zou de 
beschikbaarheid van de permanentieadvocaten ten goede komen. De politie stelt dat hiervoor 
een geschikte plaats moet worden gevonden. Geen enkel Brussels politiekantoor telt 25 
cellen die voor een dergelijk project nodig zouden zijn. Naast het lokaliseringsprobleem, is er 
ook de financiële kwestie: wie zal dit bekostigen? Bovendien benadrukt de politie de situatie 
van de slachtoffers die ook moeten worden verhoord. Het zou waanzinnig zijn dat het 
slachtoffer zich moet verplaatsen om te worden gehoord. Dit stemt immers niet overeen met 
een buurtpolitie. Binnen het CISAM merkt het openbaar ministerie ook op dat de 
politieagenten die instonden voor de verhoren niet de politieagenten waren die de 
vaststellingen op het terrein hadden gedaan. Dit wordt als een verlies aan kwaliteit aanzien. 
De politie voegt er aan toe dat dit tevens een voordeel is voor de verdachte om door de 
verbaliserende agent te worden verhoord. Deze kent het dossier immers beter en kan 
informatie aanleveren en zo het dossier hiermee voorzien. Een dergelijke centralisering zou 
een voordeel voor Brussel kunnen zijn. Dit is echter niet het geval voor de gerechtelijke 
arrondissementen met een grotere oppervlakte binnen dewelke de politiediensten soms lange 
trajecten zouden moeten afleggen om de verdachte naar de centrale verhoorplaats te 
brengen. 
 
Wat betreft de mogelijkheid om zo veel mogelijk verhoren overdag te laten plaatsvinden, acht 
het openbaar ministerie dat het verhoor dan, zoals in Nederland, wettelijk tijdens de nacht 
moet worden onderbroken. De politie merkt op dat er dan geen continuïteit meer bestaat op 
het vlak van de behandelende politieagent. In de grotere politiekantoren zullen daarenboven 
grotere cellen nodig zijn (het KB betreffende de opsluitingsplaatsen zal dan moeten worden 
aangepast149). Dit sluit aan bij het debat over de termijn van 24 uur (zie infra). 
 
 

4.1.11. Problematiek van minderjarigen 
 
Een aantal vragen rijzen omtrent de toepassing van de Salduz-wet op minderjarige 
verdachten.150 Vooreerst zijn – zowel in de Denktank Salduz als in het vorige DSB 
evaluatierapport van de Salduz-wet151 – vragen gesteld omtrent de schriftelijke uitnodiging 
met vermelding van rechten en de beknopte mededeling van de feiten voor een verhoor van 
verdachten van categorie III (zoals voorzien in art. 47bis §2, 4e Sv.). Noch in de wet, noch in 
COL 12/2011 m.b.t. minderjarigen152, is gespecificeerd aan wie de uitnodiging bij een verhoor 
van een minderjarige verdachte van categorie III moet worden verstuurd. Dient deze te 
worden verstuurd aan: alleen de minderjarige verdachte zelf, alleen de ouders153 of beiden, of 
aan de minderjarige met een kopie aan de ouders?154 

                                                 
149 Zie Koninklijk besluit van 14 september 2007 betreffende de minimumnormen, de inplanting en de aanwending 
van de door de politiediensten gebruikte opsluitingsplaatsen. 
150 De problematiek van het bevel tot verlenging komt aan bod in het desbetreffende onderdeel. 
151 H. PENNE et al., Evaluatie Salduz wet. Derde tussentijds rapport, 139. 
152 Omzendbrief nr. 12/2011 van 23 november 2011 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van 
Beroep, Addendum 2 aan omzendbrief COL 8/20211 betreffende de organisatie van de bijstand door een advocaat 
vanaf het eerste verhoor binnen het kader van het Belgisch strafprocesrecht – Situatie van de minderjarigen en de 
personen die ervan verdacht worden vóór de leeftijd van 18 jaar een als misdrijf omschreven feit gepleegd te hebben 
(hierna verkort COL 12/2011). 
153 De ouders zullen immers de eventuele kosten van de raadpleging van een advocaat moeten betalen en de 
belangen van hun minderjarig kind moeten kunnen behartigen. 
154 Denktank Salduz, antwoord FAQ nr.217. 
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Inzake de hierboven vermelde schriftelijke uitnodiging bestaat verder discussie of de politie 
zelf aan de minderjarige verdachte (van categorie III) moet vragen of deze effectief een 
advocaat heeft geraadpleegd. Overeenkomstig art. 47bis §2, 4e Sv. wordt in het geval van 
een schriftelijke uitnodiging (met vermelding van rechten en de beknopte mededeling van 
feiten) een voorafgaand vertrouwelijk overleg met de advocaat vermoed en dit voor zowel 
meerderjarige als minderjarige verdachten (dit wordt niet beschouwd als een afstand van dit 
recht, wat niet mogelijk is voor minderjarigen). In de COL 12/2011 is voor minderjarige 
verdachten wel een uitzondering voorzien op dit vermoeden, namelijk indien de minderjarige 
uitdrukkelijk om een vertrouwelijk overleg met een advocaat vraagt.155 Tijdens de studiedag 
evaluatie van de Salduz-wet merkte PK Dernicourt echter op dat het weinig waarschijnlijk is 
dat de minderjarige vlak voor zijn verhoor zelf spontaan uitdrukkelijk naar dergelijk overleg zal 
vragen. Meer algemeen stelt hij in vraag of minderjarigen wel over de intellectuele capaciteit 
en financiële mogelijkheden beschikken om voorafgaandelijk zelf een advocaat op te zoeken. 
Daarom hebben bepaalde procureurs des Konings (Hoei, Namen en Dinant) als aanvullende 
richtlijn uitgevaardigd dat politiediensten “voor feiten van een bepaalde ernst” aan de 
minderjarige verdachte uitdrukkelijk moeten vragen of deze een advocaat heeft 
geraadpleegd. Hoewel PK Dernicourt het principieel te overwegen vindt om deze lokale 
richtlijnen te veralgemenen zodat de politie systematisch de vraag zou moeten stellen, acht 
hij het om praktische redenen en de bijkomende werklast voor de politiediensten weinig 
haalbaar.156 Aansluitend werd vanuit de advocatuur evenwel gerepliceerd dat minderjarigen 
bij uitstek als een bijzonder kwetsbare categorie worden beschouwd door het EHRM en het 
dus aangewezen is om minstens “voor feiten van een bepaalde ernst” niet alleen aan de 
minderjarige verdachte uitdrukkelijk te vragen of deze een advocaat heeft geraadpleegd, 
maar ervoor te zorgen dat dit ook effectief gebeurt.157  
 
Meer fundamenteel is echter de vraag gerezen of de mogelijkheid van het afstand doen van 
de bijstand van een advocaat158, zoals voorzien voor meerderjarige verdachten, niet tevens 
moet worden voorzien voor minderjarige verdachten? Nu kunnen minderjarige verdachten 
hiervan geen afstand doen omdat overeenkomstig het EHRM zwaardere eisen dienen te 
worden gesteld aan de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het recht op bijstand in 
geval de persoon van de verdachte kwetsbaarder is.159 In het vorige DSB evaluatierapport 
van de Salduz-wet is evenwel de suggestie geopperd om hen toch de mogelijkheid te bieden 
om afstand te kunnen doen. Weliswaar wordt gesuggereerd om dit te voorzien enkel voor 
bepaalde verdachten (bijvoorbeeld vanaf de leeftijd van 16 jaar) en enkel bij het politieverhoor 
(niet bij de jeugdrechtbank gezien dit is geregeld door de Jeugdbeschermingswet).160 Vanuit 
de praktijk wordt o.a. het probleem gesignaleerd dat de burgerrechtelijke verantwoordelijke 
persoon soms de toepassing van het recht op bijstand van een advocaat wil weigeren (gezien 
deze de kosten zal moeten betalen), wat wettelijk gezien niet mogelijk is.161  
 
Vervolgens is geopperd dat minderjarige verdachten bij verhoren door de politie en de 
onderzoeksrechter vooral moeten worden bijgestaan door jeugdadvocaten (zoals dit reeds 

                                                 
155 COL 12/2011, 10; Denktank Salduz, antwoord FAQ nr. 213; P. RANS, “De toepassing van de Salduzwet op de 
minderjarigen. Een versterkte bescherming voor de minderjarigen omwille van de kwetsbaarheid verbonden aan hun 
leeftijd” in GOOSSENS, F., BERKMOES, H., DUCHATELET, A. en HUTSEBAUT, F. (eds.), De Salduzregeling: 
theorie en praktijk, vandaag en morgen, Brussel, Politeia, 2012, 74. 
156 E. DERNICOURT, Studiedag evaluatie van de Salduz-wet, 18 september 2012. 
157 T. DE MEESTER, Studiedag evaluatie van de Salduz-wet, 18 september 2012. 
158 Sur le sujet voir aussi : J-C. VAN DEN STEEN, « Le droit  de la jeunesse, précurseur des droits de la défense? » 
in GUILLAIN, C. en WUSTEFELD, A. (eds.), Le rôle de l’avocat dans la phase préliminaire du procès pénal à la 
lumière de la réforme Salduz, Limal, Anthemis, 2012, 35-36. 
159 COL 8/2011, 54; Adv. RvS. 49.413/AV van 19 april 2011, nr. 27, 27; Parl. St. Senaat, nr. 5/663-1, 23. 
160 H. PENNE et al., Evaluatie Salduz wet. Derde tussentijds rapport, 139. 
161 Denktank Salduz, antwoord FAQ nr.174. 
Indien zich een probleem voordoet omtrent de keuze van de advocaat tussen de minderjarige verdachte en de 
personen die de ouderlijke macht uitoefenen, moet het probleem overeenkomstig een reglement van AVOCATS.BE 
aan de stafhouder worden voorgelegd (zie ook art. 54bis Jeugdbeschermingswet). (P. RANS, “De toepassing van de 
Salduzwet op de minderjarigen. Een versterkte bescherming voor de minderjarigen omwille van de kwetsbaarheid 
verbonden aan hun leeftijd” in GOOSSENS, F., BERKMOES, H., DUCHATELET, A. en HUTSEBAUT, F. (eds.), De 
Salduzregeling: theorie en praktijk, vandaag en morgen, Brussel, Politeia, 2012, 78-80). 
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voorzien is bij de Jeugdrechtbank162), deze kunnen al dan niet Salduz-permanentie 
advocaten zijn. Zo heeft in het arrondissement Dendermonde de stafhouder hieromtrent op 
eigen initiatief richtlijnen uitgevaardigd om zoveel als mogelijk de bijstand van een 
jeugdadvocaat te garanderen voor Salduz-verhoren categorie IV. Een probleem stelt zich 
evenwel dat niet-jeugdadvocaten van andere balies niet zijn gebonden door het protocol en 
bijgevolg kunnen eisen om de voorleidingen bij de jeugdrechters te Dendermonde toch te 
mogen verrichten. PK Dernicourt vindt dan ook dat er nood is aan een nationaal uniforme 
werkwijze volgens de principes van de balie van Dendermonde.163 De Antwerpse balie treedt 
dit bij en geeft aan dat er ook te Antwerpen wordt getracht om minderjarigen steeds door een 
jeugdadvocaat, en bij voorkeur door hun eigen titularis te laten bijstaan bij het verhoor. Er 
wordt nagestreefd om steeds voldoende jeugdadvocaten van permanentie te hebben, dit is 
echter nog niet altijd het geval en dan vooral niet ‘s nachts. De vraag wordt aansluitend 
gesteld of het wel verantwoord is om minderjarigen ’s nachts en in sommige gevallen zelfs 
zonder advocaat te laten verhoren.164 
 
Tenslotte blijkt uit de DSB evaluatie van de Salduz-wet165 en de rechtsleer166 dat zich een 
probleem stelt bij het audiovisueel verhoor van minderjarige slachtoffers of getuigen (zoals 
geregeld in de artn. 92-101 Sv.). Overeenkomstig art. 96 1e lid Sv. dienen in het proces-
verbaal de vermeldingen van art. 47bis Sv. te worden opgenomen, zodat bij de aanvang van 
het verhoor de mededeling van de feiten moet plaatsvinden. Dit staat evenwel op gespannen 
voet met de beginselen en de methode van het audiovisueel verhoor van minderjarigen zoals 
omschreven in de ministeriële omzendbrief van 16 juli 2001.167 Meer bepaald moet de politie 
elk suggestief woord of elke suggestieve handeling vermijden die een invloed zou kunnen 
hebben op het relaas van de minderjarige. Door de mededeling van de feiten zou het echter 
moeilijk zijn om op een natuurlijke wijze van de inleidingsfase van het verhoor over te gaan 
tot de fase van het vrije relaas. Daarnaast ligt de mededeling dat iemand niet verplicht kan 
worden zichzelf te beschuldigen eveneens gevoelig in het geval een kind slachtoffer is van 
een pedofiel, het kind zou zich dan schuldig kunnen voelen voor hetgeen hem/haar is 
overkomen ingevolge manipulatie van de dader.168 Advocaat-generaal Rans meent zodoende 
dat de wetgever in een uitzondering op art. 47bis §1 Sv. dient te voorzien in geval van een op 
video vastgelegd verhoor.169 
 
 
BEVRAGING MELDPUNTEN 
 
 

 Uitnodiging 
specificeren

? 

Vragen of 
advocaat 

werd geraad-
pleegd?    

Mogelijkheid 
afstand 

minderjarige
? 

Bijstand 
jeugd-

advocaten? 

Uitzondering 
voor 

audiovisueel 
verhoor? 

FEDPOL JA JA/NEE JA/NEE NEE JA/NEE 

LOKPOL JA JA/NEE ? ? ? 

OM JA JA NEE JA JA 

                                                 
162 In de COL 12/2011 is als richtlijn opgenomen dat aan de minderjarige moet worden gevraagd of hij reeds een 
advocaat heeft die hem bijstaat in het kader van een procedure voor de jeugdrechtbank en of hij op deze advocaat 
een beroep wenst te doen (p.12). 
163 E. DERNICOURT, Studiedag evaluatie van de Salduz-wet, 18 september 2012. 
164 T. DE MEESTER, Studiedag evaluatie van de Salduz-wet, 18 september 2012. 
165 H. PENNE et al., Evaluatie Salduz wet. Derde tussentijds rapport, 127. 
166 B. DE NAEYER, « Interview », JDJ 2011, 13; P. RANS, “De toepassing van de Salduzwet op de minderjarigen. 
Een versterkte bescherming voor de minderjarigen omwille van de kwetsbaarheid verbonden aan hun leeftijd” in 
GOOSSENS, F., BERKMOES, H., DUCHATELET, A. en HUTSEBAUT, F. (eds.), De Salduzregeling: theorie en 
praktijk, vandaag en morgen, Brussel, Politeia, 2012, 70-72. 
167 Omzendbrief 16 juli 2001 over de audiovisuele opname van het verhoor van minderjarige slachtoffers en getuigen 
van misdrijven, onuitg.  
168 In de COL 12/2011 (p.8) is wel vermeld dat deze informatie “in toegankelijke bewoordingen gelet op zijn leeftijd en 
zijn bevattingsvermogen” moet worden meegedeeld en dit overeenkomstig de omzendbrief van 16 juli 2001. 
169 P. RANS, “De toepassing van de Salduzwet op de minderjarigen. Een versterkte bescherming voor de 
minderjarigen omwille van de kwetsbaarheid verbonden aan hun leeftijd” in GOOSSENS, F., BERKMOES, H., 
DUCHATELET, A. en HUTSEBAUT, F. (eds.), De Salduzregeling: theorie en praktijk, vandaag en morgen, Brussel, 
Politeia, 2012, 71-72; P. RANS, « l’application de la loi Salduz aux mineurs. Une protection renforcée pour les 
mineurs d’âge en raison de la vulnérabilité résultant de leur âge », Vigiles 2012, 226. 
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(meerderheid) (meerderheid) (meerderheid) (meerderheid) (meerderheid) 
OR ? JA NEE NEE JA 

OVB ? ? JA ? ? 

AVOCATS.BE JA JA ? JA NEE 

 
 
POLITIE 
 
Zowel de Federale Politie als de Vaste Commissie van de Lokale Politie gaan ervan uit dat 
COL 12/2011 betreffende minderjarigen de persoon, meer bepaald de minderjarige of zijn 
ouders, moet vermelden aan wie de uitnodiging voor een verhoor van categorie III moet 
worden toegestuurd. De Federale Politie stelt voor dat de uitnodiging naar de ouders wordt 
gestuurd wanneer de minderjarige jonger is dan 16 jaar en naar de minderjarige zelf – met 
een afschrift aan de ouders – wanneer deze ouder is. Ze stelt zich ook de vraag wat er moet 
gebeuren wanneer de ouders van de minderjarige gescheiden zijn. Aan wie moet de 
uitnodiging worden gestuurd of krijgen beide ouders een uitnodiging? Bovendien is het soms 
moeilijk om de burgerlijk aansprakelijke persoon te bepalen. 
 
In COL 12/2011 wordt niet bepaald of de politiediensten daadwerkelijk bij de minderjarige 
verdachte van categorie III moeten nagaan of deze een advocaat heeft geraadpleegd. Op de 
vraag of dit in COL 12/2011 moet worden vermeld, geven de Federale Politie en de Vaste 
Commissie van de Lokale Politie mee dat de meningen van hun diensten hierover 
uiteenlopen. Sommige diensten van de Federale Politie vinden dat de minderjarigen meer 
beschermd moeten worden dan meerderjarigen en menen dat hen de vraag moet worden 
gesteld om er zich van te verzekeren dat ze wel degelijk een advocaat hebben geraadpleegd. 
Volgens andere diensten van de Federale Politie is de raadpleging een recht en geen 
verplichting. Sommige diensten van de Federale Politie geven ook nog mee dat dit niet in de 
wet is opgenomen en dat dit te rechtvaardigen valt omdat dit voor problemen kan zorgen als 
de minderjarige zich meerdere malen aanbiedt zonder een advocaat te hebben 
geraadpleegd. De politieagent zou dan immers moeten nagaan of de minderjarige wel 
degelijk een advocaat heeft geraadpleegd en zou het verhoor telkens moeten uitstellen 
wanneer blijkt dat dit niet het geval is daar hij niet van de bijstand kan afzien. Sommige 
diensten van de Federale Politie benadrukken dat de ouders, wanneer ze tevens de 
oproeping ontvangen, zich van de raadpleging van een advocaat zouden kunnen verzekeren 
en niet nadrukkelijk aan de minderjarige zou moeten worden gevraagd of deze een advocaat 
heeft geraadpleegd. 
 
De meningen van de verschillende diensten van de Federale Politie over een mogelijk 
afstand door de minderjarige van de bijstand van een advocaat zijn uiteenlopend. Sommige 
diensten menen dat deze onmogelijkheid beter behouden blijft (ook al zou de afstand het 
politiewerk vergemakkelijken), omdat de minderjarige meer moet worden beschermd dan een 
meerderjarige. Andere diensten vinden dat de afstand misschien vanaf een bepaalde leeftijd 
(bv. 14 jaar), weliswaar in overleg met de ouders en na verplicht telefonisch contact met een 
advocaat, kan worden overwogen. Sommige politieagenten merken op dat een dergelijke 
onmogelijkheid om afstand te doen behouden moet blijven voor minderjarigen die voor de 
eerste keer met het gerecht in aanraking komen, maar eventueel zou kunnen worden 
opgeheven voor diegenen die er reeds mee werden geconfronteerd. De Vaste Commissie 
van de Lokale Politie doet hier geen uitspraak over. 
 
Ook al geeft ze toe dat het ideaal zou zijn omdat het om een specifieke materie handelt, toch 
denkt de Federale Politie niet dat minderjarige verdachten noodzakelijk door een 
jeugdadvocaat moeten worden bijgestaan. Gezien het gebrek aan vrijwillige advocaten, zou 
de zoektocht naar een beschikbare advocaat immers niet bemoeilijkt moeten worden en zou 
het opzetten van twee permanenties moeten worden vermeden. De Vaste Commissie van de 
Lokale Politie doet hier geen uitspraak over. 
 
Bij het audiovisuele verhoor van minderjarige slachtoffers of getuigen, moeten de feiten, 
overeenkomstig artikel 47bis §1 Sv., worden vermeld. Dit stemt niet overeen met de richtlijn 
om geen suggestieve vragen te stellen. De Federale Politie benadrukt dat het moeilijk en in 
tegenstrijd met de techniek van audiovisuele verhoren van minderjarigen is (meer bepaald 
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om geen suggestieve vragen te stellen) om de rechten te vermelden zoals ze wettelijk in dit 
kader zijn voorzien. Ze geeft ook aan dat de gespecialiseerde onderzoekers in 
verhoortechnieken van minderjarigen een verhoorprocedure hebben ontwikkeld waarin 
voorafgaande mededelingen, voorzien door artikel 47bis Sv., zijn opgenomen die aangepast 
zijn aan minderjarigen en het verhoor zo weinig mogelijk suggestief laten verlopen. De 
opleidingen in verhoortechnieken van minderjarigen werden bijgewerkt in functie van deze 
procedure en blijkbaar is er geen negatieve feedback van de gespecialiseerde onderzoekers 
geweest. De Federale Politie voegt hier evenwel aan toe dat sommige magistraten (soms zelf 
binnen eenzelfde hof van beroep) de politieagenten vragen deze voorafgaande 
mededelingen van deze verhoortechnieken van minderjarigen niet tijdens het verhoor aan te 
halen. Bij deze verhoren wordt de Salduz-wet dus overtreden. De Vaste Commissie van de 
Lokale Politie doet hier geen uitspraak over. 
 
OPENBAAR MINISTERIE 
 
De grote meerderheid van de PdK’s (14 op 17) is voorstander om in de COL 12/2011 te 
specificeren aan wie de uitnodiging bij een verhoor van een minderjarige van categorie III 
moet worden verstuurd. Er wordt voorgesteld om deze aan zowel de minderjarige verdachte 
als de ouders te versturen. Op deze manier worden de ouders niet alleen geïnformeerd, maar 
ook geresponsabiliseerd. Er wordt nog gemeld dat het evident is gelet op het Decreet 
Rechtspositie Minderjarige dat de uitnodiging aan de minderjarige vanaf 12 jaar dient te 
worden gericht aan de ouders en de persoon die burgerlijk aansprakelijk is.170 Er wordt 
evenwel opgemerkt dat het niet altijd duidelijk is wie de burgerlijk aansprakelijke persoon is, 
o.a. in het geval van een plaatsing van de minderjarige. Het is logisch dat dit meestal de 
ouders zijn (behalve in het geval van verval), maar het is aangewezen om dit te preciseren. 
Bovendien zou in het geval van een plaatsing in de omzendbrief kunnen worden 
gepreciseerd of het opportuun is om de verantwoordelijke van de instelling in te lichten. Er 
zou eventueel ook iets kunnen worden gezegd over de niet begeleide buitenlandse 
minderjarige. Eén van de respondenten stelt nog voor om de werkwijze, zoals bepaald in de 
FAQ’s van de Denktank Salduz, op te nemen in de omzendbrief aangezien deze FAQ’s op 
termijn steeds minder gekend zullen zijn en worden geraadpleegd. Enkele parketten zijn dan 
weer tegen een precisering omtrent het versturen van de uitnodiging. Eén PdK vindt dat de 
uitnodiging enkel op naam van de minderjarige zelf dient te worden verstuurd. Indien dit ook 
gebeurt aan de ouders zorgt dit voor bijkomende administratieve werklast. 
 
Verder is een meerderheid van de parketten (10 op 17) er voorstander van dat in de COL 
12/2011 moet worden gespecificeerd dat de politie effectief moet vragen of de uitgenodigde 
minderjarige verdachte een advocaat heeft geraadpleegd. Eén van de respondenten vindt dit 
evident vermits de minderjarige geen afstand kan doen. Het is een vorm van bescherming 
van de minderjarige. Er wordt evenwel opgemerkt dat indien er geen advocaat werd 
geraadpleegd dit wel kan leiden tot patstellingen, zolang de mogelijkheid van afstand in 
hoofde van minderjarige verdachten niet mogelijk wordt gemaakt (zo kan het zijn dat de 
minderjarige geen advocaat heeft geraadpleegd en dat evenmin wenst te doen omwille van 
financiële redenen). Een minderheid van de parketten (6 op 17) is tegen een dergelijke 
precisering. Er wordt gemeld dat de politie het niet moet vragen, aangezien het vermoeden 
van voorafgaandelijk overleg in categorie III telt. Als het wel moet worden gevraagd, kan 
evengoed categorie III worden afgeschaft voor minderjarige verdachten. 
 
Wat betreft het voorzien van de mogelijkheid van een afstand van de bijstand door 
minderjarige verdachten, is iets meer dan de helft van de PdK’s (9 op 17) hier tegen gekant. 
Minderjarigen zijn de meest kwetsbaren van de maatschappij, ze moeten worden beschermd. 
Er wordt gesteld dat minderjarige verdachten door de politie en door alles wat op hen afkomt 
veel gemakkelijker onder druk kunnen komen om afstand te doen van hun recht op bijstand. 
Dit komt een eerlijk strafproces niet ten goede. Een minderheid van de parketten (7 op 17) is 
wel voorstander. Er stellen zich immers praktische en procedurele problemen indien de 
minderjarige geen bijstand wenst, alsook wanneer de ouders geen advocaat wensen te 
betalen. Er wordt opgemerkt dat de mogelijkheid tot afstand moet worden geapprecieerd in 

                                                 
170 Zie art. 4, §2 Decreet 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp, BS 4 
oktober 2004: “De minderjarige van twaalf jaar of ouder wordt vermoed in staat te zijn tot een redelijke beoordeling 
van zijn belangen”. 
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functie van de leeftijd van de minderjarige. Deze moet in staat zijn om te begrijpen waar hij 
afstand van doet. De parketten stellen verschillende leeftijdsgrenzen voor. Vooreerst de 
leeftijd van 16 jaar, gelet op het feit dat deze leeftijdsgrens reeds werd getrokken voor de 
minderjarigen die verkeersinbreuken plegen en deze is voorzien in de GAS-wetgeving. Een 
ander voorstel is de leeftijd van 14 jaar. Waarbij dan wordt gesuggereerd om de afstand te 
linken aan een afstand van de ouders en/of de persoon die het effectief gezag heeft over de 
minderjarige. Een ander parket geeft aan dat best een leeftijdsdrempel kan worden voorzien 
die is weerhouden in het Decreet op de jeugdhulp (meestal 14 jaar) of in de 
Jeugdbeschermingswet. Ten slotte wordt nog de leeftijd van 12 jaar naar voren geschoven en 
dit naar analogie met de regeling in art. 92, §1 Sv. (zijnde een verhoor van minderjarigen die 
het slachtoffer of getuige zijn van bepaalde misdrijven). 
 
Iets meer dan de helft van de parketten (9 op 17) zijn voor het feit dat minderjarige 
verdachten vooral moeten worden bijgestaan door jeugdadvocaten. Een PdK merkt op dat de 
bijstand van minderjarigen een specifieke aanpak vergt, zodat dit bij voorkeur door 
jeugdadvocaten gebeurt zonder dat dit evenwel (om redenen van praktische haalbaarheid) 
een verplichting mag zijn. Andere PdK’s zijn voor een verplichte dienstpermanentie per 
arrondissement of regio, met name door jeugdadvocaten die een specifieke opleiding hebben 
gevolgd in verband met de jeugdwetgeving, de omgang met minderjarigen, de mogelijkheden 
voor opvang, etc. In Kortrijk beschikken de politiediensten over een lijst van jeugdadvocaten 
die van permanentie zijn om minderjarigen bij te staan als ze worden voorgeleid bij de 
jeugdrechter. Er is een overeenkomst met de balie van Kortrijk om deze lijst eveneens te 
gebruiken voor een voorafgaandelijk overleg of bijstand bij categorie III minderjarigen. 
Daarnaast vinden de respondenten dat het systeem van de bijstand door een jeugdadvocaat 
voor continuïteit zorgt in het geval van een latere vertegenwoordiging voor de rechtbank. Het 
lijkt hen in dit opzicht dan ook logisch dat een lijst met gespecialiseerde advocaten 
beschikbaar is. Een minderheid van de parketten (7) vindt evenwel niet dat minderjarige 
verdachten enkel door jeugdadvocaten moeten worden bijgestaan. Er wordt opgemerkt dat 
de Salduz-wet geen probleem van jeugdrecht is, maar van bijstand tijdens het verhoor in het 
algemeen. Tevens bestaat er al een “Salduz schaarste” bij de advocatuur. Er wordt gevreesd 
dat de bijstand aan minderjarigen enkel door jeugdadvocaten de zaken nog ingewikkelder zal 
maken in het geval van hoogdringendheid. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt in feite bij de 
balie. 
 
Ten slotte is een meerderheid van de parketten (10 op 17) voor het voorzien van een 
uitzondering op artikel 47bis §1 Sv. in het geval van een audiovisueel verhoor van 
minderjarige slachtoffers of getuigen. Eén van de PdK’s wijst er op dat er geen suggestieve 
vragen mogen worden gesteld aan minderjarigen. Een korte uiteenzetting van de feiten 
waarvoor de betrokkene wordt verhoord, kan al een “suggestie” inhouden. Om dit te 
vermijden zou een uitzondering moeten worden gemaakt, tenzij er zaken aan het licht komen 
die de hoedanigheid van slachtoffer/getuige zouden kunnen wijzigen. Verder wordt ook 
opgemerkt dat het kind de kans moet krijgen om op onbevangen wijze en zonder hem te 
oriënteren zijn ervaringen/beleving weer te geven (bijvoorbeeld de leefsituatie bij de vader in 
dossiers van incest). De kwaliteit en de betrouwbaarheid van deze audiovisuele verhoren 
moeten primeren ten aanzien van een verwittiging die onnuttig en van nature suggestief is. Er 
wordt voorgesteld om ofwel artikel 47bis Sv. aan te passen, ofwel een specifieke procedure 
voor minderjarigen aan te nemen die de mogelijkheid geeft aan de politieambtenaren om 
meer specifieke vragen te stellen. Eén van de PdK’s is voorstander om alleen een 
uitzondering te voorzien voor de slachtoffers. Een minderheid van de parketten (7 op 17) is 
evenwel tegen dergelijke uitzondering. Eén van de PdK’s wijst er op dat ook de minderjarige 
vooraf moet weten waarover het verhoor wel en niet zal gaan, zo niet zou het zwijgrecht of de 
uitoefening ervan kunnen worden ondermijnd. Het komt toe aan de verhoorder om de feiten 
zo neutraal mogelijk te omschrijven. Een andere PdK vindt dat de mededeling van de feiten in 
theorie wel, maar in de praktijk geen negatief gevolg heeft op het verloop van het verhoor en 
de inhoud van de verklaringen. Er wordt nog opgemerkt dat de feiten, waarover het verhoor 
zal plaatsvinden, door de gespecialiseerde videoverhoorders gemakkelijk zo kunnen worden 
omschreven dat ze geen suggestieve vragen inhouden. Binnen hun opleiding (of de jaarlijkse 
terugkomdagen) kan daaraan zo nodig extra aandacht worden besteed.171 

                                                 
171 Zie supra de uitleg hierover bij de politie. 
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ONDERZOEKSRECHTERS 
 
De onderzoeksrechters hebben weinig geantwoord op deze vragen. Algemeen wordt 
opgemerkt dat indien er nog iets verder moeten worden gespecificeerd, een COL nooit een 
wet kan vervangen. Verder is positief aangekruist dat de politie effectief aan de uitgenodigde 
minderjarige verdachte moet vragen of deze een advocaat heeft geraadpleegd en dat een 
uitzondering op art. 47bis §1 Sv. moet worden voorzien bij het audiovisueel verhoor van 
minderjarige slachtoffers of getuigen. De vraag omtrent de hoofdzakelijke bijstand door 
jeugdadvocaten werd dan weer negatief aangekruist. 
 
Er is vooral gereageerd op het voorzien van de mogelijkheid tot het doen van afstand van de 
bijstand van een advocaat, waar ze geen voorstander van zijn. Een minderjarige is extra 
kwetsbaar en moet dus te allen tijde bijstand kunnen krijgen van een advocaat. Er is juist een 
speciaal statuut en zelfs een aparte jeugdrechtbank ingesteld omdat de minderjarige niet 
wordt geacht over de nodige maturiteit, toerekeningsvatbaarheid te beschikken om zichzelf te 
verdedigen. 
 
In het kader van de voorbereiding van ons Overlegforum Salduz (zie infra) hebben we van de 
zetel ook nog informatie ontvangen over de bijstand door jeugdadvocaten.172 De balie van 
Gent had tegen de jeugdrechters blijkbaar zijn ongenoegen geuit over het feit dat (Salduz-
)advocaten worden opgeroepen om bijstand te verlenen aan minderjarigen tijdens hun 
politioneel verhoor, maar nadien niet meer worden gecontacteerd door de jeugdrechters in 
het kader van de navolgende voorleiding van diezelfde minderjarigen. Naar aanleiding 
daarvan werd door de leidende jeugdrechter te Gent een bevraging georganiseerd bij een 
aantal voorzitters van de rechtbanken van eerste aanleg van de Nederlandstalige Conferentie 
over de tussenkomst van Salduz-advocaten in jeugddossiers. Er werd nagegaan of de 
jeugdadvocaten meewerken aan de Salduz permanentie, en zoniet of de niet-jeugdadvocaat 
die de jongere heeft bijgestaan, wordt uitgenodigd om de voorleiding in het kabinet van de 
jeugdrechter bij te wonen. Uit de antwoorden van negen Nederlandstalige arrondissementen 
kan er veralgemenend worden gesteld dat er vier verschillende systemen worden 
gehanteerd. Ten eerste kan een jeugdadvocaat van bij het begin bij het politioneel verhoor 
bijstand verlenen en de zaak ook verder opvolgen. Er is voorzien dat steeds een 
jeugdadvocaat van dienst is om de minderjarige bij te staan. Ten tweede kan initieel een 
Salduz-advocaat van de Salduz-permanentie de zaak aannemen waarna zijn mandaat stopt 
na het verhoor bij de politie. Ten derde is het mogelijk dat de advocaat die bijstand verleende 
in het kader van de Salduz-permanentie (vaak geen jeugdadvocaat), er sowieso op staat het 
dossier verder te behandelen. Ten vierde komt het voor dat de politiediensten eerst proberen 
de eigen advocaat van de minderjarige te bereiken. Pas indien dit niet lukt wordt de Salduz-
permanentie gebeld. 
 
ADVOCATUUR 
 
De OVB heeft deze vragen niet beantwoord, de antwoorden zijn zodoende enkel afkomstig 
van AVOCATS.BE. 
 
In het geval van een uitnodiging voor een verhoor van categorie III stelt AVOCATS.BE de 
vraag of het niet het meest doeltreffende is om de uitnodiging naar zowel de minderjarige 
verdachte als de ouders te versturen gezien het toch het doel is om de verdachte te bereiken. 
Ze zijn er dus voorstander van dat dit in de COL 12/2011 wordt gespecificeerd. Evenals dat 
de politie effectief aan de minderjarige verdachte moet vragen of deze een advocaat heeft 
geraadpleegd.  
 
Het voorzien van de mogelijkheid van afstand van de bijstand van een advocaat vindt 
AVOCATS.BE echter niet aangewezen wegens de kwetsbaarheid van minderjarigen en het 
verdrag inzake de rechten van het kind. 
 

                                                 
172 Deze informatie is ons overgemaakt door Ingrid Mallems, Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent. 
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Verder wordt aangegeven dat in de mate van het mogelijke minderjarige verdachten vooral 
moeten worden bijgestaan door jeugdadvocaten en dan vooral voor de opvolging voor de 
jeugdgerechten gezien de relevantie van hun tussenkomsten en suggesties. AVOCATS.BE 
bemerkt dat indien het call center systeem deze mogelijkheid zou voorzien, er meer 
advocaten bereid zouden zijn om aan de permanentiedienst mee te werken voor de 
minderjarigen (niet voor de meerderjarigen). 
 
Tot slot heeft AVOCATS.BE nog geen moeilijkheden vastgesteld m.b.t. de mededeling van 
de feiten bij het audiovisueel verhoor van minderjarige slachtoffers of getuigen, zodat ze niet 
pleiten voor het voorzien van een uitzondering op art. 47bis §1 Sv. 
 
 
STUURGROEP 
 
Wat betreft het versturen van de uitnodiging, wordt vanuit de politie opgemerkt dat 
rondtrekkende dadergroepen vaak minderjarigen op pad sturen als contrastrategie. Indien de 
politie dan aan zowel de minderjarige als aan de ouders een uitnodiging moet sturen, 
verzwaart dit de procedure voor de politie. Vanuit het openbaar ministerie wordt opgemerkt 
dat in de COL 12/2011 door het College van Procureurs-generaal werd geprobeerd om twee 
kampen te verenigen, zodat werd beslist om niet expliciet aan de minderjarige verdachte te 
vragen of deze een advocaat had geraadpleegd maar als deze erom vraagt moet er wel een 
advocaat worden voorzien. Dit probleem zou nu kunnen worden opgelost door eveneens een 
uitnodiging te versturen naar de ouders. De moeilijkheid is echter om de burgerrechtelijke 
verantwoordelijke persoon te bepalen. Er wordt voorgesteld om dit probleem te ondervangen 
door sowieso een advocaat te voorzien voor minderjarigen van categorie III. Het is een meer 
adequate oplossing dan de regeling aan te passen voor het versturen van de uitnodiging. 
Deze oplossing sluit ook aan bij de optie die reeds werd genomen om de webapplicatie van 
de permanentiedienst van de balie in die zin aan te passen en uit te breiden naar 
minderjarigen van categorie III (nog te voorzien bij een toekomstige aanpassing van de 
webapplicatie). 
 
Omtrent de mogelijkheid van het doen van afstand van het bijstandsrecht door minderjarige 
verdachten wordt vanuit het openbaar ministerie bemerkt dat er nu reeds vele uitzonderingen 
bestaan op de principiële handelingsonbekwaamheid van de minderjarige. Zo mogen 
minderjarigen vanaf zestien jaar bij testament beschikken, seksuele ervaringen hebben. 
Minderjarigen kunnen ook in strafrechtelijke procedures worden gehoord, getuigen in een 
assisenproces. Vanaf de leeftijd van vijftien jaar kunnen ze zelfs onder ede worden gehoord, 
ook in een assisenproces. Het openbaar ministerie is zodoende voorstander om de afstand 
van het bijstandsrecht ook mogelijk te maken voor minderjarigen, tenzij deze niet het juiste 
niveau zou hebben. Er wordt hiervoor gedacht aan de leeftijd van zestien jaar. De advocatuur 
is het er niet mee eens om deze mogelijkheid tot afstand te voorzien. 
 
In verband met het voorzien van een uitzondering voor audiovisuele verhoren van 
minderjarige slachtoffers of getuigen wordt vastgesteld dat dit al is opgelost in de praktijk, 
zodat een wetswijziging niet meer nodig is. Er wordt gewezen op de praktijk van de federale 
politie. Gespecialiseerde onderzoekers hebben een verhoortechniek ontwikkeld waarin de 
mededelingen van art. 47bis Sv. vervat zitten. 
 
 

4.1.12. Plaatsbezoek met het oog op de reconstructie van de 
feiten 

 
In verband met het plaatsbezoek met het oog op de reconstructie van de feiten worden een 
aantal juridische probleempunten in de rechtsleer gesignaleerd, evenals organisatorische en 
praktische problemen in het vorige DSB evaluatierapport van de Salduz-wet173. Zo voorziet 
de wettekst van de Salduz-wet voor het plaatsbezoek met het oog op de reconstructie van de 

                                                 
173 H. PENNE et al., Evaluatie Salduz wet. Derde tussentijds rapport, 106 en 137. 



  155/235 

feiten dat de onderzoeksrechter zich laat “vergezellen” door de verdachte, de burgerlijke partij 
en hun advocaten. Wat het woord “vergezellen” nu juist inhoudt, wordt evenwel niet 
gepreciseerd. De modaliteiten voor het bijstandsrecht zijn niet bepaald. Zodoende zou het 
woord “vergezellen” kunnen worden gepreciseerd.174 
 
De wetgever heeft in het geval van een plaatsbezoek ook niet voorzien in 
uitzonderingsmogelijkheden, zoals bij het recht op voorafgaand vertrouwelijk overleg en het 
recht op bijstand van een advocaat bij het verhoor van een aangehouden verdachte waar dit 
meer bepaald is voorzien “in het licht van de bijzondere omstandigheden van de zaak en voor 
zover er dwingende redenen zijn”. Nochtans kunnen confrontaties tussen de verdachte en 
slachtoffers bij een reconstructie aanleiding geven tot ernstige incidenten.175 Dit kwam 
eveneens aan bod in het vorige DSB evaluatierapport. 
 
Hoewel de wet dit niet uitdrukkelijk stelt, kan volgens bepaalde rechtsleer de 
inverdenkinggestelde/verdachte of de burgerlijke partij afzien van het recht aanwezig te zijn 
op de reconstructie, dan wel van het recht daarbij vergezeld te worden van een raadsman176. 
Of dit al dan niet het geval is, zou door de wetgever kunnen worden geëxpliciteerd. 
 
Bij de wedersamenstelling rijzen nog een aantal praktische vragen. Zo stelt de vraag zich hoe 
en op welke termijn partijen moeten worden opgeroepen om de wedersamenstelling bij te 
wonen en of zij dan automatisch voorafgaandelijk inzage krijgen in het dossier177. 
 
Tot slot zegt het nieuwe art. 62 Sv. niets over een eventuele sanctie bij niet-naleving van 
deze regeling. De wetgever heeft de aanwezigheid van de verdachte en de burgerlijke partij 
met hun advocaten voorzien, maar wat gebeurt er met de procedure als de 
onderzoeksrechter zich niet heeft laten vergezellen door al deze mensen? De sanctie zou 
bijgevolg expliciet kunnen worden gepreciseerd178. 
 
 
BEVRAGING MELDPUNTEN 
 
 

 Rol 
verduidelijk-

en? 
 

Uitzonde-
ringen 

voorzien? 
 

Afstand van 
aanwezig-
heid? 
 

Termijn 
oproeping en 

inzage 
dossier? 

Sanctie 
voorzien? 

 

 

FEDPOL JA JA JA/NEE NEE-NEE ? 

LOKPOL JA JA JA/NEE JA/NEE NEE 

OM JA 
(meerderheid) 

NEE 
(meerderheid) 

JA/NEE NEE-NEE 
(meerderheid) 

NEE 
(meerderheid) 

OR JA/NEE JA NEE KAN-NEE NEE 

OVB JA JA JA JA-JA JA 

                                                 
174 H. BERKMOES, F. GOOSSENS, A. DUCHATELET en F. HUTSEBAUT, “Enkele voorlopige besluiten”, in 
GOOSSENS, F., BERKMOES, H., DUCHATELET, A. en HUTSEBAUT, F. (eds.), De Salduzregeling: theorie en 
praktijk, vandaag en morgen, Brussel, Politeia, 2012, 351; K. VAN CAUWENBERGHE, “De nieuwe uitdagingen voor 
wedersamenstellingen” in GOOSSENS, F., BERKMOES, H., DUCHATELET, A. en HUTSEBAUT, F. (eds.), De 
Salduzregeling: theorie en praktijk, vandaag en morgen, Brussel, Politeia, 2012, 142; I. DE LA SERNA, “La loi 
Salduz: la phase judiciaire”, JT 2011, 850-851.  
175 H. BERKMOES, F. GOOSSENS, A. DUCHATELET en F. HUTSEBAUT, “Enkele voorlopige besluiten”, in 
GOOSSENS, F., BERKMOES, H., DUCHATELET, A. en HUTSEBAUT, F. (eds.), De Salduzregeling: theorie en 
praktijk, vandaag en morgen, Brussel, Politeia, 2012, 351; D. LIZIN, “La reconstitution: tout le monde y va! Les 
conséquences de l’arrêt Salduz pour la police, la justice et le barreau”, Le journal de la police 2012, 11. 
176 H. BERKMOES, F. GOOSSENS, A. DUCHATELET en F. HUTSEBAUT, “Enkele voorlopige besluiten”, in 
GOOSSENS, F., BERKMOES, H., DUCHATELET, A. en HUTSEBAUT, F. (eds.), De Salduzregeling: theorie en 
praktijk, vandaag en morgen, Brussel, Politeia, 2012, 351. 
177 H. BERKMOES, F. GOOSSENS, A. DUCHATELET en F. HUTSEBAUT, “Enkele voorlopige besluiten”, in 
GOOSSENS, F., BERKMOES, H., DUCHATELET, A. en HUTSEBAUT, F. (eds.), De Salduzregeling: theorie en 
praktijk, vandaag en morgen, Brussel, Politeia, 2012, 352. 
178 H. BERKMOES, F. GOOSSENS, A. DUCHATELET en F. HUTSEBAUT, “Enkele voorlopige besluiten”, in 
GOOSSENS, F., BERKMOES, H., DUCHATELET, A. en HUTSEBAUT, F. (eds.), De Salduzregeling: theorie en 
praktijk, vandaag en morgen, Brussel, Politeia, 2012, 351; K. VAN CAUWENBERGHE, “De nieuwe uitdagingen voor 
wedersamenstellingen” in GOOSSENS, F., BERKMOES, H., DUCHATELET, A. en HUTSEBAUT, F. (eds.), De 
Salduzregeling: theorie en praktijk, vandaag en morgen, Brussel, Politeia, 2012, 145. 
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AVOCATS.BE NEE JA NEE KAN-JA JA 

 
 
POLITIE 
 
De Federale Politie en de Vaste Commissie van de Lokale Politie menen dat de rol van de 
advocaat bij de wedersamenstelling meer verduidelijkt moet worden in artikel 62 Sv. 
Teneinde incidenten en betwistingen te voorkomen, is het volgens de Federale Politie, net als 
voor de bijstand van de advocaat tijdens de verhoren, nuttig de rol van de advocaat in het 
kader van een wedersamenstelling te bepalen. Sommige diensten van de Federale Politie 
geven de voorkeur aan een passieve rol van de advocaat (zoals bij het verhoor) met de 
mogelijkheid om op het einde van de wedersamenstelling opmerkingen te formuleren. 
Sommige diensten wensen zelfs dat de advocaat geen rechtstreeks contact heeft met zijn 
cliënt en de wedersamenstelling van de feiten niet kunnen beïnvloeden. De Vaste Commissie 
van de Lokale Politie geeft geen uitleg over haar standpunt. 
 
Zowel de Federale Politie als de Vaste Commissie van de Lokale Politie wensen dat er, 
omwille van veiligheidsredenen, uitzonderingen zijn wanneer de onderzoeksrechter door de 
verdachte, de burgerlijke partij en hun advocaten wordt vergezeld. De onderzoeksrechter 
moet, volgens de Federale Politie, in samenspraak met de onderzoekers, oordelen over de 
aanwezigheid van deze partijen. 
 
De Federale Politie en de Lokale Politie zijn verdeeld over het nadrukkelijk specificeren in 
artikel 62 Sv. van de mogelijkheid voor de partijen om af te zien van het recht om tijdens de 
wedersamenstelling aanwezig te zijn en van het recht door een advocaat te worden 
bijgestaan. Hun standpunt wordt niet verantwoord. De Federale Politie benadrukt enkel dat 
de wedersamenstelling sowieso op vrijwillige basis plaatsvindt. 
 
De Federale Politie wens niet dat artikel 62 Sv. aangeeft binnen welke termijn de partijen 
moeten worden opgeroepen of de toegang tot het dossier regelt. Ze meent immers dat het 
opstellen van wetten over de termijn vermeden moet worden, omdat het voor de wederzijdse 
organisatie beter is over een correcte tijdsspanne te beschikken. Binnen de Lokale Politie zijn 
de meningen verdeeld. 
 
De meeste zones van de Lokale Politie gaan er ten slotte van uit dat artikel 62 Sv. niet in 
straffen moet voorzien indien de onderzoekrechter zich voor de wedersamenstelling niet door 
de partijen en hun advocaten laat vergezellen. De Federale Politie meent dat deze kwestie 
haar niet aanbelangt en spreekt zich hier niet over uit. 
 
OPENBAAR MINISTERIE 
 
De meeste parketten (10 op 17) zijn voor een precisering in de wet van de rol van de 
advocaat bij de wedersamenstelling. Twee parketten menen dat de (passieve) rol van de 
advocaat dient te worden gespecificeerd. Alle partijen moeten hun verhaal kunnen doen 
zonder beïnvloeding. Een ander parket meent eveneens dat het de bedoeling was van de 
wetgever dat de advocaat louter aanwezig is om te waken over de rechten van de verdachte 
en het rechtmatige verloop van de procedure. Indien meer bevoegdheden aan de advocaat 
worden toegewezen, zal dit op een duidelijkere manier moeten worden beschreven. Een 
andere PdK is evenwel van mening dat uit de voorbereidende parlementaire werkzaamheden 
niet duidelijk valt op te maken of de wetgever louter een aanwezigheid van de partijen en hun 
raadslieden op het oog had, dan wel van de reconstructie een tegensprekelijke procedure 
wou maken. In het laatste geval dienen de te volgen regels (en uitzonderingen) op een 
duidelijkere manier te worden bepaald. Daarnaast worden verschillende voorstellen 
geformuleerd tot precisering van een meer actieve rol van de advocaat. Met name het stellen 
van vragen, waarbij één PdK opmerkt zonder hierbij commentaar te geven of te pleiten. Of na 
elke fase van de wedersamenstelling de mogelijkheid te bieden tot het stellen van vragen en 
het geven van preciseringen. Of de mogelijkheid geven voor het suggereren van scenario’s 
over de feiten. Of het kunnen doen van suggesties voor het stellen van verdere 
onderzoeksdaden (die al dan niet onmiddellijk door de onderzoeksrechter kunnen worden 
gevolgd). 
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Iets meer dan de helft van de parketten (9 op 17) is dan weer tegen het voorzien van 
uitzonderingsmogelijkheden bij een reconstructie van de feiten. Eén van de PdK’s vindt dat 
het voorzien in een uitzondering, louter om veiligheidsredenen, een bijzonder drastische 
maatregel is die mogelijks de proportionaliteitstoets niet doorstaat. Bovendien houdt een 
dergelijk criterium een subjectieve beoordeling in, waarbij het de vraag is of dit opweegt tegen 
de rechtsbescherming die volgens het EHRM toekomt aan de verdachte. Veiligheid lijkt a 
priori een aspect dat ook op andere manieren moet kunnen worden gewaarborgd (o.a. door 
de nodige voorzorgen en veiligheidsmaatregelen te treffen). Er wordt nog vermeld dat de 
onderzoeksrechter, zo hij meent dat er zich bij de reconstructie een veiligheidsprobleem 
voordoet, kan zorgen dat de verdachte en slachtoffer(s) geen fysiek contact hebben. 
Bijvoorbeeld kan er worden voor gezorgd dat de slachtoffers buiten de aanwezigheid van de 
verdachte hun versie van de feiten geven en in een aparte ruimte de reconstructie volgen via 
een gesloten circuit en nadien vragen stellen. Een andere respondent wijst erop dat 
tegenspraak een fundamenteel recht is ook op de terechtzittingen, waar het 
veiligheidsprobleem eveneens wordt opgelost. Om discussies omtrent loyale procesvoering 
te vermijden, zou wettelijk kunnen worden vastgelegd dat wedersamenstellingen “gesplitst” 
plaatsgrijpen. Met name buiten de aanwezigheid van de partijen en hun advocaten en 
discussies kunnen dan op basis van de beelden worden gevoerd. Een minderheid van de 
parketten is wel voorstander van het voorzien van uitzonderingsmogelijkheden. Dit moet 
steeds mogelijk zijn omwille van veiligheidsredenen om de fysische en psychische integriteit 
van de dader, het slachtoffer of de burgerlijke partij te waarborgen, of wegens het gevaar 
voor afstemming van de versies bij meerdere verdachten, of wegens mogelijke uitoefening 
van druk op een kwetsbare verdachte door medeverdachten. Dit moet eveneens mogelijk zijn 
omwille van praktische overwegingen, zoals tijds- of plaatsgebrek. Het komt dan aan de 
onderzoeksrechter toe om te motiveren waarom hij zich door bepaalde partijen niet laat 
vergezellen, maar die motivering kan enkel bij schriftelijke beschikking en enkel “om 
uitzonderlijke redenen”. Dit laat aan de onderzoeksrechter voldoende ruimte, zonder hem 
evenwel vrij spel te geven.  
 
Verder zijn de meningen van de parketten eerder verdeeld aangaande de vraag of wettelijk 
moet worden geëxpliciteerd dat de verdachte of de burgerlijke partij kunnen afzien van het 
recht aanwezig te zijn op de reconstructie en van het recht om te worden vergezeld van een 
advocaat. Bij de tegenstanders wordt beargumenteerd dat aan de partijen in een 
strafprocedure vele rechten worden toegekend waarvan de partijen vrijelijk al dan niet gebruik 
kunnen maken. Het is een recht om aanwezig te zijn, geen verplichting. Het lijkt in dit opzicht 
overbodig om dit expliciet te vermelden. Bij de voorstanders wordt aangehaald dat dit een 
lacune is die inderdaad kan worden gepreciseerd. Het gaat om een recht, waarbij duidelijk 
moet zijn dat de partijen vrij zijn om al dan niet deel te nemen aan de wedersamenstelling. De 
gevallen waarin een afstand mogelijk is, moeten wel expliciet door de wetgever worden 
gespecificeerd, het moet een limitatieve lijst zijn die zo beperkt mogelijk moet blijven. 
 
De meerderheid van de parketten (10 op 17) is dan weer tegen het voorstel om te voorzien 
binnen welke termijn de partijen moeten worden opgeroepen en of ze automatisch 
voorafgaandelijk inzage krijgen in het dossier. Er wordt vermeld dat termijnen bepalen, het 
systeem hopeloos ingewikkeld maakt. Er zijn al genoeg termijnen die moeten worden 
gerespecteerd waardoor de kans op fouten alleen maar verhoogt. Volgens één van de PdK’s 
moet de oproeping kunnen geschieden op heel korte termijn. Een wedersamenstelling op de 
dag der feiten of de dag nadien moet mogelijk blijven ter beoordeling van de aanwijzingen 
van schuld in het kader van de voorlopige hechtenis en om de verdachte geen tijd te geven 
zijn versie aan te passen of details te vergeten. De onderzoeksrechter moet over de 
oproeping vrijelijk kunnen beslissen in het belang van het onderzoek, zonder evenwel het 
recht zelf uit te hollen door een te korte oproepingstermijn te bepalen. Doet hij dit toch, dan 
zal de bodemrechter later kunnen beoordelen of de rechten van verdediging van een partij al 
dan niet werden geschonden en zo ja daaraan een passende sanctie verbinden. Er wordt nog 
vermeld dat de onderzoeksrechter niet steeds rekening kan houden met de agenda van elke 
advocaat, deze dienen desgevallend beroep te doen op een vervanger. Enkele PdK’s zijn wel 
voor het idee om een termijn te voorzien. Tegenspraak moet aan iedereen worden 
gewaarborgd. De partijen dienen dan ook over een redelijke termijn te beschikken om 
aanwezig te kunnen zijn. Verder gaat volgens een meerderheid van de PdK’s een 
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automatische inzage in het dossier te ver. In een beginfase van een onderzoek kan een 
vroegtijdige inzage nefaste gevolgen hebben. Het is ook niet strikt noodzakelijk om een 
wedersamenstelling te kunnen volgen. Eén van de respondenten merkt op dat partijen die 
inzage wensen, dit via Franchimont dienen te vragen. Een voorafgaandelijke inzage voorzien 
in het dossier lijkt evenwel niet nuttig. Er wordt nog gemeld dat deze vraag de Salduz-
wetgeving overstijgt en de problematiek dient te worden bekeken in het licht van de algemene 
regels inzake inzage die in het kader van het gerechtelijk onderzoek gelden (cf. artikel 
61quater Sv.). Eén van de PdK’s vindt wel dat een inzage moet worden voorzien voor de 
burgerlijke partij, die nog geen toegang heeft gehad tot het dossier (wat niet het geval is voor 
de verdachte in detentie). Dat heeft zijn volledige zin aangezien de burgerlijke partij kennis 
kan nemen van het dossier om nuttig deel te nemen aan de reconstructie.  
 
De meeste parketten (14 op 17) menen tot slot dat er in de wet geen sanctie dient te worden 
voorzien. Het is aan de bodemrechter om te oordelen of de rechten van verdediging van een 
partij al dan niet werden geschonden indien een partij niet de kans had om aanwezig te zijn, 
en zo ja daaraan een passende sanctie te verbinden. Volgens één van de PdK’s is een 
dergelijke sanctie enkel een deur die wordt geopend naar de nietigheid door procedurefouten, 
terwijl de rechten van verdediging niet per se worden geschaad aangezien de verdachte en 
zijn advocaat inzage hebben in het dossier en desgevallend bijkomende 
onderzoeksverrichtingen kunnen vragen. Een andere respondent vermeldt dat de toepassing 
van de Antigoonrechtspraak zou moeten volstaan. Slechts twee parketten zijn wel 
voorstander van het voorzien van een sanctie. De ene PdK is voorstander voor zover de partij 
niet de kans zou hebben gekregen om aanwezig te zijn en daardoor haar rechten zouden zijn 
geschaad. De andere PdK wijst erop dat een regel zonder sanctie geen zin heeft. 
 
ONDERZOEKSRECHTERS 
 
De onderzoeksrechters verduidelijken hoe ze de rol van de advocaat zien bij de 
wedersamenstelling. De rol zou zich moeten beperken tot observeren en een mogelijke 
tussenkomst indien de rechten van verdediging zouden worden geschonden. De advocaat 
mag niet assisteren aan de feiten, enkel zijn cliënt mag de handelingen overdoen. Eén van de 
onderzoeksrechters vindt dat in de wet moet worden voorzien dat de burgerlijke partij en de 
advocaten enkel mogen tussenkomen en het woord nemen na toestemming van de 
onderzoeksrechter. Op het einde van de wedersamenstelling moeten ze dan wel het recht 
krijgen om alle opmerkingen te maken die ze nuttig achten. Een andere onderzoeksrechter 
meent evenwel dat het aan de onderzoeksrechter toekomt om het begrip vergezellen te 
interpreteren en dit rekening houdend met de omstandigheden van de zaak. 
 
Het voorzien van uitzonderingen op het vergezellen vinden de onderzoeksrechters absoluut 
noodzakelijk. Deze bijzondere omstandigheden en dwingende redenen moeten soeverein 
door de onderzoeksrechter worden beoordeeld. Uitzonderingen moeten worden voorzien 
omwille van het geheim van het onderzoek of de risico’s verbonden aan de confrontatie 
tussen de verdachte en het slachtoffer. De feiten spelen zich ook vaak af in kleine lokalen 
(appartement, studio, kot). Het is reeds meermaals voorgekomen dat de procureur des 
Konings of de procureur-generaal buiten het vertrek dienden te blijven. 
 
De onderzoeksrechters lijken niet aan te geven dat het recht om aanwezig te zijn en te 
worden vergezeld van een advocaat moet worden geëxpliciteerd. Dit wordt op zich al gezien 
als een evidentie, of het expliciet voorzien kan moeilijkheden geven om te bewijzen of er 
effectief sprake is van een afstand, of het vermelden in het proces-verbaal van de 
wedersamenstelling van de namen van de aanwezigen is op zich voldoende. 
 
Evenmin vinden de onderzoeksrechters dat een automatische voorafgaandelijke inzage in het 
dossier moet worden voorzien wegens redenen van het geheim van het onderzoek, in het 
kader van de voorlopige hechtenis bestaat reeds een inzage. De wet zou wel de wijze van 
oproeping kunnen regelen, maar dan wel met de nodige souplesse, rekening houdend met de 
spoed waarmee de wedersamenstelling soms moet worden georganiseerd. 
 
Een sanctie wordt al evenmin aangewezen geacht indien de onderzoeksrechter zich niet 
heeft laten vergezellen door de partijen en hun advocaten. Een onderzoeksrechter merkt op 
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dat toch ook geen sancties worden voorzien voor bedienden en ambtenaren die hun 
contractuele, wettelijke of reglementaire verplichtingen niet respecteren. 
 
ADVOCATUUR 
 
De meningen bij de Ordes zijn verdeeld over het verder specificeren van de rol die de 
advocaat bij de wedersamenstelling mag spelen. De OVB vindt een verduidelijking wel 
aangewezen omdat de huidige ruime omschrijving geen feitelijke rechten en geen 
rechtszekerheid creëert. AVOCATS.BE vreest daarentegen dat deze rol weer zou worden 
beperkt tot deze van “bloempot” en is zodoende geen voorstander van een explicitering 
ervan. Ze vinden wel dat wedersamenstellingen die daadwerkelijk contradictoir zijn meer 
doeltreffend zijn gezien ze moeilijk nadien nog kunnen worden betwist. Met het oog op een 
meer doeltreffende justitie vinden ze dan ook dat elke partner zijn rol moet kunnen spelen. 
 
Beide Ordes menen wel dat bij de reconstructie uitzonderingen kunnen worden voorzien 
omwille van veiligheidsredenen. De OVB vindt dan wel dat een beroepsmogelijkheid moet 
worden voorzien. AVOCATS.BE stelt dat het misschien nuttig kan zijn om de 
onderzoeksrechter toe te laten om te weigeren dat het slachtoffer eraan participeert, op 
voorwaarde weliswaar dat de advocaat wel aanwezig mag zijn en enkel in het geval van zeer 
strikte (eventuele veiligheids-)overwegingen. Hieraan moet dan wel een beroepsrecht worden 
gekoppeld voor het slachtoffer. Niettemin stellen ze zich de vraag of ervaren politieagenten 
dit soort situaties niet kunnen beheren. 
 
Wat betreft het expliciteren van het afzien door de verdachte of de burgerlijke partij van hun 
recht om aanwezig te zijn en te worden vergezeld van een advocaat verschillen beide ordes 
opnieuw van mening. Voor de OVB is het een recht en mag dat als dusdanig uit de wet 
blijken. AVOCATS.BE geeft vooreerst aan dat ze niet goed inzien hoe een verdachte of een 
burgerlijke partij zou kunnen worden verplicht om aanwezig te zijn. Maar ze vinden wel dat, 
gezien het essentiële karakter van de reconstructie, er geen mogelijkheid mag worden 
voorzien om afstand te doen van te worden vergezeld door een advocaat. 
 
De beide Ordes pleiten voor het voorzien van een automatische voorafgaandelijke inzage in 
het dossier. AVOCATS.BE acht deze inzage essentieel voor een doeltreffende voorbereiding 
en tussenkomst van de advocaat, het zou kunnen bijdragen tot een nog meer serene 
reconstructie. De termijn voor oproeping van de partijen kan worden voorzien in de wet, maar 
maakt voor hen eerder deel uit van een respectvolle behandeling van de partijen. Voor de 
OVB is zowel een correcte oproeping als de inzage in het dossier noodzakelijk om een 
volwaardige participatie mogelijk te maken. Zonder participatie kan de wedersamenstelling in 
het vooronderzoek voor hen geen alternatief vormen voor een wedersamenstelling bij de 
behandeling ten gronde. 
 
Indien de onderzoeksrechter zich niet heeft laten vergezellen door de partijen en hun 
advocaten, moet voor beide Ordes een sanctie worden voorzien. Het gaat immers om een 
mogelijke schending van de rechten van verdediging en is dus een essentiële waarborg. 
 
 
STUURGROEP 
 
Op basis van de antwoorden van de meldpunten werden aan de Stuurgroep de volgende 
voorstellen voorgelegd: 

- Het verduidelijken van de term “vergezellen” en het voorzien van uitzonderingen, en 
dit naar analogie met de bijstand van de advocaat tijdens het verhoor; 

- Dat partijen afstand kunnen doen van hun aanwezigheid is een evidentie, het is niet 
nodig om dit te expliciteren. Vraag is wel of de afstand van de bijstand van de 
advocaat moet worden geëxpliciteerd. 

- Het bepalen van een oproepingstermijn wordt niet aangewezen geacht, gezien het 
belang van soepelheid; 

- Het bepalen van een automatische dossierinzage is veeleer een fundamenteel 
debat dat de Salduz-wet overstijgt; 

- Het wordt niet nodig bevonden om een sanctie te voorzien. 



  160/235 

 
De Stuurgroep geeft aan dat de reconstructie een belangrijke fase in de strafprocedure 
betreft en deze gepaard gaat met uitspraken van de verdachte. Vandaar dat bij het definiëren 
van de term “vergezellen”, de rol van de advocaat onverminderd moet kunnen gelden als bij 
art. 47bis Sv. Deze rol zou zelfs soepeler kunnen worden opgevat. In art. 62 Sv. zou in het 1e 
lid hiertoe de term “bijwonen” kunnen worden gebruikt (zoals in het 2e lid), wat actiever 
overkomt. 
 
Gezien de belangrijkheid van deze fase wordt het voorzien in de wet van uitzonderingen op 
het vergezellen niet opportuun geacht. De reconstructie kan steeds op een andere wijze 
worden georganiseerd indien zich een veiligheidsprobleem zou stellen. 
 
Wat betreft de mogelijkheid tot het gebruiken van videoschermen (de partijen bevinden zich 
in een andere ruimte en volgen hier op videoschermen de reconstructie), wordt bemerkt dat 
deze werkwijze kan worden begrepen onder vergezellen. Het is niet nodig om de 
mogelijkheid hiertoe in de wet te expliciteren. Uiteindelijk zal de rechtspraak en de rechtsleer 
moeten uitmaken, geval per geval, of de rechten van verdediging al dan niet werden 
gerespecteerd. 
 
 

4.1.13. Bevel tot verlenging 
 
Bij de invoering van het bevel tot verlenging door art. 15bis Voorlopige Hechteniswet werd de 
conformiteit van deze regeling met de Grondwet in vraag gesteld. Reeds tijdens de 
parlementaire behandeling van de Salduz-wet179 en in de rechtsleer180 rezen er vragen over 
de overeenstemming van het bevel tot verlenging met art. 12, 3e lid GW dat bepaalt dat een 
vrijheidsberoving enkel mogelijk is dan krachtens een met redenen omkleed bevel van een 
rechter dat uiterlijk 24 uur na de vrijheidsberoving aan de verdachte moet worden 
betekend.181 Een vernietigingsberoep werd hieromtrent ingesteld voor het Grondwettelijk Hof 
dat dit vervolgens in een arrest van 22 december 2011 verwierp. Het Grondwettelijk Hof 
oordeelde dat het bevel tot verlenging niet strijdig is noch met art. 12 GW (gelezen in 
samenhang met art. 5 EVRM), noch met het gelijkheidsbeginsel.182 
 
In de rechtsleer zijn vervolgens nog de volgende problemen aan de orde gesteld. Ten eerste 
of het bevel tot verlenging kan worden gevorderd door middel van een mini-instructie. Het 

bevel tot verlenging betreft een exclusieve bevoegdheid van de onderzoeksrechter, die hij ambtshalve of 

op vordering van het openbaar ministerie kan uitoefenen. Discussie bestaat of het openbaar ministerie 

het bevel tot verlenging ook kan vorderen in het kader van een mini-instructie (art. 28septies 
Sv.) of dat het noodzakelijk meebrengt dat een onderzoeksrechter wordt geadieerd en er dus 
een gerechtelijk onderzoek wordt geopend. Uit een tekstuele interpretatie van art. 28septies 
Sv. – met een opsomming van de onderzoekshandelingen die zijn uitgesloten van de mini-
instructie – zou kunnen worden afgeleid dat de termijn van arrestatie kan worden verlengd via 
een mini-instructie gezien het bevel tot verlenging niet in de lijst is opgenomen (dit in 
tegenstelling tot het bevel tot aanhouding). Tijdens de parlementaire voorbereidingen gaf de 
minister van Justitie bij de bespreking in de Senaatscommissie voor de Justitie inzake 
mogelijkheid van de mini-instructie evenwel aan: “[…] Dit is echter niet opgenomen in de 
voorgestelde tekst”.183 Het College van Procureurs-generaal184 en het overgrote deel van de 

                                                 
179 Zie Amendementen, Parl. St. Senaat 2010-11, nr. 5-663/6, 4-5; Amendementen, Parl. St. Kamer 2010-11, nr. 53-
1279/3, 17-18; Verslag namens de Commissie voor de Justitie, Parl. St. Kamer 2010-11, nr. 53-1279/5, 69-71. 
180 K. VAN CAUWENBERGHE, “Bijstand van een advocaat bij eerste verhoor na arrestatie: een eindeloze 
lijdensweg” in VLAAMSE CONFERENTIE BIJ DE BALIE TE ANTWERPEN (ed.), Geboeid door het strafrecht. De 
advocaat en de strafrechtspleging. Permanente vorming 2010-2011, Brussel, Larcier, 2011, 149. 
181 J. HUYSMANS, “Het bevel tot verlenging: een stille revolutie in de voorlopige hechtenis?”, RW 2012, 1703. 
182 GwH 22 december 2011, nr. 201/2011. H. PENNE et al., Eerste evaluatie van de Salduz wet, 63. Zie ook M. 
COLETTE, “Bevel tot verlenging in Salduz-wet is grondwetconform”, Juristenkrant 2012, nr. 241, 1; O. MICHIELS, 
“Brevet de constitutionnalité pour le délai de garde à vue de quarante-huit heures” (noot onder GwH 22 december 
2011), JT 2012, 92-94.  
183 Verslag namens de Commissie voor de Justitie, Parl. St. Senaat 2010-11, nr. 5-663/4, 80-81. 
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rechtsleer zijn eveneens van oordeel dat een bevel tot verlenging een sui generis-rechtsfiguur 
betreft dat niet in het kader van een mini-instructie kan worden uitgevaardigd. De nauwe 
verknochtheid tussen het bevel tot verlenging en het bevel tot aanhouding zou uitsluiten dat 
een bevel tot verlenging in het kader van een mini-instructie kan worden uitgevaardigd.185 
 
Ten tweede is in de rechtsleer opgeworpen of de termijn van arrestatie zal worden verlengd 
met een periode van minder dan 24 uur. Overeenkomstig art. 15bis, 2e lid Voorlopige 
Hechteniswet mag de vrijheidsbeneming die het gevolg is van een bevel tot verlenging in 
geen geval langer duren dan 24 uur te rekenen vanaf de betekening van het bevel. In een 
eerste versie van het wetsvoorstel werd bepaald dat de onderzoeksrechter expliciet de duur 
van de termijnverlenging in het bevel tot verlenging diende te vermelden, rekening houdend 
met de aanvullende onderzoekshandelingen die nog moesten worden gesteld.186 Deze 
verplichting werd tijdens de parlementaire behandeling echter geschrapt, zodat door de 
rechtsleer overwegend wordt aangenomen dat de termijnverlenging ten gevolge van een 
bevel tot verlenging automatisch 24 uur zal bedragen.187 Het College van Procureurs-generaal 
geeft wel aan dat de tekst zo werd geformuleerd dat de onderzoeksrechter over de 
mogelijkheid beschikt om in zijn bevel tot verlenging een kortere termijn dan 24 uur te 
bepalen188. Niettemin volgt uit de huidige formulering van deze bepaling dat het bevel tot 
verlenging geen duur van de termijnverlenging moet vermelden en dat de onderzoeksrechter 
in dat geval 24 uur de tijd zal hebben om de verdachte te ondervragen en te beslissen over 
een bevel tot aanhouding.189 
 
Ten derde is aan de orde gesteld in hoeverre een bevel tot verlenging kan worden gebruikt 
ten aanzien van minderjarigen. Het Hof van Cassatie190 oordeelde dat de bepalingen van de 
Voorlopige Hechteniswet inzake de arrestatie, en in het bijzonder de maximale 
arrestatietermijn van 24 uur, een algemene draagwijdte hebben en dus ook van toepassing 
zijn op minderjarigen. De minister van Justitie bevestigde tijdens de parlementaire 
voorbereidingen van de Salduz-wet191 eveneens dat de bepalingen betreffende de arrestatie 
en de bijstand van een advocaat bij het verhoor (art. 2bis Voorlopige Hechteniswet) van 
toepassing zijn op minderjarigen. 
Minderjarigen kunnen echter in beginsel niet in voorlopige hechtenis worden genomen.192 De 
jeugdrechtbank kan wel de plaatsing van een minderjarige in een gesloten jeugdinstelling 
bevelen als voorlopige maatregel in afwachting van de behandeling ten gronde.  
Daaraan gekoppeld is de vraag gesteld wie dan de bevoegdheid heeft om een dergelijk bevel 
tot verlenging ten aanzien van minderjarigen uit te vaardigen. Het lijkt logisch en consistent 
dat de jeugdrechtbank deze bevoegdheid zou hebben, gezien het in beginsel de 
jeugdrechtbank is die uiteindelijk zal beslissen over de plaatsing in een gesloten 
jeugdinstelling. Niettemin wordt dit uitgesloten geacht op basis van het legaliteitsvereiste 
inzake vrijheidsberoving (art. 12, 2e lid GW. en art. 5.1 EVRM) en de expliciete toekenning 

                                                                                                                                            
Niettemin werd de mogelijkheid van een mini-instructie in het begin van de parlementaire werkzaamheden nog 
mogelijk geacht, zoals blijkt uit de volgende passage van de toelichting bij het wetsvoorstel: “Een vordering van de 
procureur des Konings aan de onderzoeksrechter houdt doorgaans in dat een gerechtelijk onderzoek wordt ingesteld 
en de onderzoeksrechter het onderzoek dient verder te zetten. Dit zou echter met zich kunnen meebrengen dat het 
aantal gerechtelijke onderzoeken opnieuw gevoelig zou kunnen stijgen. Meer gerechtelijke onderzoeken betekent 
ook meer regelingen van de rechtspleging, dus bijkomende zittingen van de raadkamer met beroepsmogelijkheden 
bij de Kamer van Inbeschuldigingstelling, enz. Kortom, de gerechtelijke keten en doorlooptijden zullen opnieuw 
gevoelig worden verlengd. Er kan dan ook worden verwezen naar de eerste “non paper” van de minister van Justitie 
waarbij werd voorgesteld om de vordering van de procureur des Konings via mini-instructie (art. 28septies Sv.) te 
laten verlopen” (Toelichting, Parl. St. Senaat 2010-11, nr. 5-663/1, 29). 
184 Omzendbrief nr. 8/2011 van 23 september 2011 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van 
Beroep, Richtlijn inzake de organisatie van de bijstand door een advocaat vanaf het eerste verhoor binnen het kader 
van het Belgisch strafprocesrecht, 72 (hierna verkort COL 8/2011). 
185 J. DE CODT, “Le délai de vingt-quatre heures et sa prolongation”, JT 2011, 859; P. DE HERT, T. DECAIGNY en 
M. COLETTE, De wet consultatie- en bijstandsrecht (Salduz-wet), Mechelen, Kluwer, 2011, 675-676; J. HUYSMANS, 
l.c., 1704-1705; J. MEESE en P. TERSAGO, “Het recht voor elkeen die wordt verhoord op consultatie van en 
bijstand door een advocaat na de “Salduz-wet” van 13 augustus 2011”, RW 2012, 948. 
186 Toelichting, Parl. St. Senaat 2010-11, nr. 5-663/1, 29-30 en 39-40. 
187 J. HUYSMANS, l.c., 1707. 
188 COL 8/2011, 74. 
189 J. HUYSMANS, l.c., 1707. 
190 Zie Cass. 15 mei 2002, Arr.Cass. 2002, 1288; Cass. 31 augustus 2010, RP 10.1477.N. 
191 Zie Verslag namens de Commissie voor de Justitie, Parl. St. Senaat 2010-11, nr. 5-663/4, 96-97; Verslag namens 
de Commissie voor de Justitie, Parl. St. Kamer 2010-11, nr. 53-1279/5, 34. 
192. Zie ook COL 12/2011, 17-18. 
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van deze bevoegdheid aan de onderzoeksrechter in art. 15bis Voorlopige Hechteniswet, 
zodat deze bijgevolg zijn exclusieve bevoegdheid van het bevel tot verlenging kan 
uitoefenen.193 
 
Op het eerste zicht lijkt er dus een principiële onbevoegdheid ratione personae te zijn van de 
onderzoeksrechter ten aanzien van minderjarigen. Nochtans kan het openbaar ministerie de 
strafprocedure met betrekking tot een minderjarige aanhangig kunnen maken bij een 
onderzoeksrechter op basis van art. 49, 1e lid Jeugdbeschermingswet in 
“uitzonderingsomstandigheden” of in geval van “volstrekte noodzaak”. Ook wanneer een 
uithandengeving werd uitgesproken ten aanzien van een minderjarige volgens art. 57bis 
Jeugdbeschermingswet en in geval een inbreuk op art. 36bis Jeugdbeschermingswet dat met 
vluchtmisdrijf werd gepleegd, is de onderzoeksrechter bevoegd voor het voeren van een 
gerechtelijk onderzoek. In deze uitzonderlijke gevallen kan de minderjarige dus toch voor de 
onderzoeksrechter voorkomen In deze uitzonderlijke gevallen zou de gevatte 
onderzoeksrechter eventueel wel een bevel tot verlenging kunnen uitvaardigen lastens een 
minderjarige.194 
 
Verder is aangekaart dat in de wet “de bijzondere omstandigheden van het voorliggende 
geval” niet nader zijn omschreven. Het rechterlijk bevel vermeldt de gegevens die het ingaan 
van een nieuwe termijn van 24 uur verantwoorden, met name (1) de ernstige aanwijzingen 
van schuld aan een misdaad of een wanbedrijf en (2) de bijzondere omstandigheden van het 
voorliggende geval. In art. 15bis Voorlopige Hechteniswet worden deze bijzondere 
omstandigheden evenwel niet nader omschreven.195 Tijdens de hoorzittingen voorafgaand 
aan het wetsvoorstel werd gesuggereerd om deze bijzondere omstandigheden door de 
wetgever te definiëren opdat een verlenging slechts uitzonderlijk zou plaatsvinden.196 
 
Tot slot blijkt uit het vorige DSB evaluatierapport dat het bevel tot verlenging weinig of niet in 
de praktijk wordt gebruikt.197 Om deze reden werden de meldpunten ook bevraagd naar een 
mogelijke hervorming van het bevel tot verlenging. 
 
 
BEVRAGING MELDPUNTEN 
 
 

 Regeling mini-instructie 
specificeren? 

Hervorming bevel tot 
verlenging? 

FEDPOL ?/JA JA 

LOKPOL ? ? 

OM JA (meerderheid) NEE (meerderheid) 
OR NEE JA 

OVB JA JA 

AVOCATS.BE NEE NEE 

 
 
POLITIE 
 
De Federale Politie spreekt zich niet uit over het feit of de reglementering omtrent de mini-
instructie moet worden verduidelijkt omdat het over een juridische kwestie handelt die door de 

                                                 
193 Zie COL 12/2011, 16-17; P. RANS, “De toepassing van de Salduzwet op de minderjarigen. Een versterkte 
bescherming voor de minderjarigen omwille van de kwetsbaarheid verbonden aan hun leeftijd” in GOOSSENS, F., 
BERKMOES, H., DUCHATELET, A. en HUTSEBAUT, F. (eds.), De Salduzregeling: theorie en praktijk, vandaag en 
morgen, Brussel, Politeia, 2012, 77-78. 
194 Zie ook COL 12/2011, 17-18. 
195 Amendement 67 (DELPÉRÉE), Parl. St. Senaat 2010-11, nr. 5-663/2, 40-41. Delpérée geeft wel in de toelichting 
aan dat hieronder moeten worden verstaan: “de concrete omstandigheden eigen aan de zaak of de persoon die een 
verlenging rechtvaardigen”. 
Zie T. DECAIGNY, M. COLETTE en P. DE HERT, “Wet consultatie-en bijstandsrecht. Wet van 13 augustus 2011 als 
antwoord op Salduz-rechtspraak”, NJW 2011, 522-531. 
196 Verslag namens de Commissie voor de Justitie i.v.m. de gevolgen van het arrest Salduz, Parl.St. Senaat 2010-11, 
nr. 5-685/1, 40 (Procureur-generaal Yves Liégeois) en 61 (onderzoeksrechter Louveaux). 
197 H. PENNE et al., Evaluatie Salduz wet. Derde tussentijds rapport, 34 en 126. 
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deskundigen moet worden geregeld. Het is een kwestie van beleidskeuzes. Al haar diensten 
wensen immers een verlenging van de termijn van vrijheidsberoving van, in het algemeen, 24 
tot 48 uur. Indien dit niet mogelijk is, dan moet het bevel tot verlenging zoveel mogelijk, 
eventueel via de mini-instructie, worden versoepeld. De Vaste Commissie van de Lokale 
Politie spreekt zich hier ook niet over uit omdat de meningen verdeeld zijn (ze verwijst wel 
naar het arrest van 22 december 2011 van het Grondwettelijk Hof). 
 
De Federale Politie beantwoordt de vraag of een hervorming van het bevel tot verlenging 
noodzakelijk is niet, maar benadrukt opnieuw haar wens om de termijn van vrijheidsberoving 
te verlengen. De Vaste Commissie van de Lokale Politie spreekt zich ook niet uit omdat de 
meningen hieromtrent tevens verdeeld zijn. 
 
OPENBAAR MINISTERIE 
 
De meerderheid van de parketten (12 op 17) is van mening dat de regeling aangaande de 
mini-instructie moet worden verduidelijkt. De rechtszekerheid eist een wettelijke opheldering, 
sui generis-procedures dienen wetgevingstechnisch het best te worden vermeden wegens 
mogelijke interpretatieproblemen (wat hierna ook uit de visies blijkt). Ofwel wordt daarbij 
aangesloten bij de visie van het College van procureurs-generaal in de COL 8/2011. Met 
name dat een bevel tot verlenging vergelijkbaar is met een aanhoudingsmandaat (waarvan 
het in zekere zin de “antichambre” is), zodat de wetgever het zou moeten uitsluiten van het 
toepassingsgebied van de mini-instructie. Ofwel hanteren deze parketten de visie dat de 
mogelijkheid via mini-instructie wel wettelijk moet worden voorzien. Onder meer omdat dit zou 
zorgen voor een meer soepele procedure en termijnen. Thans dient de vraag tot verlenging 
immers te worden gevorderd via een gerechtelijk onderzoek. Deze vraag heeft tot doel 
bijkomende elementen te verzamelen in het onderzoek. Dit aanvullend onderzoek levert 
regelmatig elementen op waardoor er geen reden meer is tot voorleiden van de verdachte en 
deze alsnog in vrijheid kan worden gesteld. Via de procedure van de mini-instructie zou de 
onderzoeksrechter de zaak bijgevolg terug kunnen overmaken aan de parketmagistraat die 
het verdere onderzoek kan voeren. Dit in tegenstelling tot de huidige praktijk waarin de 
onderzoeksrechter door middel van een gerechtelijk onderzoek gevat blijft en dit soms ook in 
kleinere zaken. Het vermijdt op het einde van de rit ook de omslachtige procedure via de 
raadkamer bij het ontbreken van ernstige aanwijzingen van schuld, onafgezien van “schuld” 
of “onschuld”. Een verduidelijking zou in ieder geval veel praktische problemen oplossen, 
bovendien zijn alle middelen die gerechtelijke onderzoeken vermijden alleen maar toe te 
juichen. Andere parketten geven dan weer aan dat een wettelijke regeling juist niet 
noodzakelijk is. Zo wordt erop gewezen dat artikel 28septies Sv. geen expliciet verbod 
voorziet om een verlenging via mini-instructie te vragen, zodat er een wettelijke mogelijkheid 
bestaat en dit in tegenstelling tot de visie van het College van procureurs-generaal in de COL 
8/2011. Er wordt ook verwezen naar het arrest van 22 december 2011 van het Grondwettelijk 
Hof, waaruit wordt afgeleid dat een verlenging kan plaatsgrijpen binnen het kader van een 
mini-instructie.  
 
Iets meer dan de helft van de parketten (9 op 17) is tegen een hervorming van het bevel tot 
verlenging. Elke hervorming zou neerkomen op een uitholling van de grondwettelijke 
bescherming van de persoonlijke vrijheid van de burger. De toekomst zal moeten uitwijzen of 
de extra mogelijkheid die de nieuwe procedure biedt, nog altijd onvoldoende zou zijn om op 
een doelmatige wijze de misdaad te bestrijden. In het verleden heeft de 24 uur regeling 
zelden of nooit een echt beletsel gevormd. De korte termijn is soms onpraktisch voor de 
politie, maar verruiming van de termijn kan tot misbruiken leiden. Een aantal respondenten 
wijst er nog op dat het bevel tot verlenging in de praktijk slechts zeer uitzonderlijk voorkomt. 
Slechts enkele parketten (5 op 17) zijn wel voor een hervorming van het bevel tot verlenging. 
Een PdK geeft aan dat het bevel tot verlenging een omslachtige procedure is, die ook te 
ingewikkeld is. Sommige PdK’s zijn de mening toegedaan dat er beter een algemeen debat 
over de duur van de arrestatietermijn zou worden gevoerd, zodat halfslachtige oplossingen 
kunnen worden vermeden. Zo geeft een respondent aan dat het bevel tot verlenging dient te 
worden afgeschaft en dat de termijn van aanhouding op 48 uur (in plaats van 24 uur) dient te 
worden gebracht. Dit zou de werklast van de procureur des Konings en de onderzoeksrechter 
verlichten. Ten slotte wordt nog het standpunt verdedigd dat een wettelijke verlenging in 
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geval van arrestatie na een bepaald uur ook al veel zou oplossen. Op die manier kunnen 
nachtelijke ondervragingen of verhoren zonder bijstand worden vermeden. 
 
ONDERZOEKSRECHTERS 
 
De onderzoeksrechters vinden het noodzakelijk dat in art. 28septies Sv. wordt ingeschreven 
dat het bevel tot verlenging niet kan worden gevraagd via mini-instructie. Uiteindelijk is dit een 
soort van aanhouding voor 24 uur en is het dus logisch dat dit niet kan worden gevraagd via 
mini-instructie. 
 
Daarnaast zijn de onderzoeksrechters wel voorstander van een hervorming van het bevel tot 
verlenging. Een onderzoeksrechter geeft aan dat het veel beter zou zijn dat een termijn van 
48 uur in de Grondwet wordt opgenomen als termijn binnen dewelke een 
aanhoudingsmandaat moet worden afgeleverd. Nu kan het bevel tot verlenging alleen maar 
aanleiding geven tot bijkomende problemen (onvoldoende gemotiveerd waardoor nietig, etc.). 
 
ADVOCATUUR 
 
Gezien het bevel tot verlenging bijna nooit wordt gebruikt, meent AVOCATS.BE dat het niet 
noodzakelijk is om dit uit te breiden en zeker niet in het kader van de mini-instructie. Voor hen 
kan op deze wijze niet worden gespeeld met de vrijheid van de justitiabele. De OVB is 
daarentegen wel voorstander van de mogelijkheid om een bevel tot verlenging te vorderen in 
het kader van een mini-instructie en dus om artikel 28septies Sv. aan te passen. 
 
AVOCATS.BE acht het verder niet nodig om het bevel tot verlenging te hervormen. Hoewel 
het weinig wordt gebruikt, vinden ze toch dat het in bepaalde gevallen zijn nut kan hebben en 
de praktijk wijst momenteel niet op enig misbruik. De OVB pleit wel voor een hervorming 
door, zoals indertijd aangegeven door de Raad van State, te verduidelijken welke gronden tot 
een bevel tot verlenging kunnen leiden. 
 
 
STUURGROEP 
 
Het College van Procureurs-generaal heeft expliciet in de COL 8/2011 verboden dat het bevel 
tot verlenging via de mini-instructie kan worden gevorderd, omdat de mini-instructie niet als 
een adequaat instrument wordt beschouwd om hierover een beslissing te krijgen binnen de 
termijn van 24 uur. Het wordt gezien als een vergetelheid van de wetgever om het bevel tot 
verlenging bij de uitzonderingen van art. 28septies Sv. op te nemen. De Stuurgroep is 
bijgevolg voorstander van een dergelijke wettelijke regeling. 
 
Verder wordt nog opgemerkt dat de wijze van betekenen van het bevel tot verlenging niet is 
voorzien in art. 15bis Voorlopige Hechteniswet en dat dit ook zou moeten worden 
gespecificeerd. In de COL 8/2011 is deze betekening wel ingeschreven. 
 
Een discussie over de hervorming van het bevel tot verlenging hangt voor de Stuurgroep dan 
weer samen met het debat over de arrestatietermijn van 24 uur (zie infra). 
 
 

4.1.14. Sanctieregeling 
 
De wettelijke sanctie voorzien in art. 47bis, §6 Sv. bepaalt: “Tegen een persoon kan geen 
veroordeling worden uitgesproken die enkel gegrond is op verklaringen die hij heeft afgelegd 
in strijd met §§ 2, 3 en 5 met uitsluiting van §4 wat betreft het voorafgaandelijk vertrouwelijk 
overleg of de bijstand van een advocaat tijdens het verhoor”.  
 
Deze wettelijke sanctie heeft op drievoudige wijze een beperkt toepassingsgebied.198 
 

                                                 
198 R. VERSTRAETEN, Handboek Strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2012, nr. 554, 311. 
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Ten eerste blijkt uit de tekst van art. 47bis, §6 Sv. dat de sanctie van deze paragraaf enkel 
betrekking heeft op de situatie waarin een verdachte is ondervraagd zonder de vereiste 
bijstand van een advocaat of wanneer de verdachte niet in kennis is gesteld van een recht op 
bijstand van een advocaat. De sanctie heeft echter geen betrekking op de vorige 
verplichtingen die art. 47bis Sv. oplegt, zodat die verplichtingen uitsluitend zullen kunnen 
worden gesanctioneerd wanneer de overtreding ervan de betrouwbaarheid van de afgelegde 
verklaringen of de rechten van verdediging heeft aangetast199. 
 
Ten tweede is de sanctie van art. 47bis, §6 beperkt tot de persoon die de verklaringen zonder 
de bijstand van een advocaat heeft afgelegd. Er zal dus een onderscheid dienen te worden 
gemaakt naargelang de verklaringen als bewijs worden gebruikt tegen de persoon die de 
verklaringen heeft afgelegd dan wel tegen andere personen (mededaders, 
medeplichtigen).200 Het Hof van Cassatie sloot zich hier in eerste instantie bij aan en 
oordeelde dat een derde zich niet kan beroepen op het gebrek aan bijstand van een 
advocaat201. Het recht op bijstand van een advocaat, de cautieplicht, het zwijgrecht en het 
verbod tot gedwongen zelfincriminatie werden geacht in personam te gelden. Voor een derde 
is een andere verdachte of beklaagde in dit opzicht volgens het Hof slechts een getuige202. 
Nadien nuanceerde het Hof zijn standpunt. Wanneer namelijk blijkt dat een beklaagde in één 
en dezelfde verklaring, afgelegd zonder bijstand van een advocaat waarop hij recht had, 
zichzelf heeft beschuldigd en zijn mededaders of medeplichtigen, en hij nadien op deze 
verklaringen terugkomt, kan de rechter onregelmatig afgelegde verklaring ook niet gebruiken 
ten laste van diegenen die hierin werden geïncrimineerd.203 
 
Ten derde sluit de sanctie van art. 47bis, §6 alleen uit dat een veroordeling enkel zou zijn 
gegrond op verklaringen die zijn afgelegd zonder de bijstand van een advocaat. Hoewel dit 
lijkt te suggereren dat deze sanctie enkel kan worden toegepast bij de beoordeling van de 
grond van de zaak, heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat art. 47bis, §6 Sv., ook dient te 
worden toegepast wanneer de onderzoeksgerechten oordelen over het bestaan van 
bezwaren of ernstige aanwijzingen van schuld.204 Er is bijgevolg een afwijkende of 
corrigerende invulling van de sanctie door de rechtspraak. Dit blijkt eveneens uit feit dat de 
onderzoeksgerechten geen schuldaanwijzingen dienstig voor voorhechtenis afleiden uit een 
verhoor door de onderzoeksrechter zonder bijstand van een raadsman.205 In een arrest van 
de Kamer van Inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Gent werd geoordeeld dat 
het voorschrift dat de onderzoeksrechter de afstand van de bijstand van een raadsman moet 
vaststellen in het proces-verbaal, een substantieel vormvoorschrift is. Bij gebrek aan de 
naleving daarvan moet de aangehouden verdachte in vrijheid worden gesteld.206 
 
Daarnaast wordt opgemerkt dat de Salduz-wet geen strafrechtelijke overgangsbepalingen 
kent. Het gemeenrechtelijk overgangsregime van de onmiddellijke toepassing van een 
nieuwe procedurewet op hangende rechtsgedingen (art. 3 Ger. W) is dus van toepassing. 
Concreet houdt dit in dat met betrekking tot verhoren die worden afgenomen vanaf 1 januari 
2012 – de datum van de inwerkingtreding van de Salduz-wet – de wettelijke sanctie van art. 
47bis, §6 Sv. toepassing zal vinden. Gelet op de redactie van de wettekst kan die als 
dusdanig moeilijk toegepast worden op verhoren die voor de inwerkingtreding van de wet 
consultatie-en bijstandsrecht zijn afgenomen. Daarvoor zal inspiratie moeten worden gezocht 
in het cassatiearrest van 23 november 2010.207 
 
In het principearrest van 23 november 2010 waarin het Hof van Cassatie het principiële recht 
van een verdachte op bijstand van een advocaat bij het politieverhoor tijdens de eerste 24 uur 
na vrijheidsberoving erkende, bepaalde het Hof eveneens de sanctie wanneer een verdachte 

                                                 
199 R. VERSTRAETEN, Handboek Strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2012, nr. 554, 311-312; C. VAN DEUREN, “De 
Salduz-wet: enkele bedenkingen”, NC 2011, 312. 
200 R. VERSTRAETEN, Handboek Strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2012, nr. 554, 311-312. 
201 Cass. 29 november 2011, P.11.0113.N, T. Strafr. 2011, 444, noot Tom Decaigny. 
202 Cass. 8 mei 2012, P.11.2150.N. 
203 Cass. 5 september 2012, P.12.0418.F, Concl. Adv. Gen Vandermeersch. 
204 Cass. 7 maart 2012, P.12.0321.F.; R. VERSTRAETEN, Handboek Strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2012, nr. 
554, 311-312. 
205 Cass. 14 augustus 2012, P.12.1470.F. 
206 KI Gent 27 september 2012; Zie en vgl Cass. 29 mei 2012, P.12.0878.N. 
207 R. VERSTRAETEN, Handboek Strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2012, nr. 555, 312. 
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ten onrechte zonder bijstand van een advocaat werd verhoord208. Vooreerst oordeelde het 
Hof dat het gebrek aan bijstand van een advocaat bij het verhoor in principe op zichzelf niet 
leidt tot de nietigheid of niet-ontvankelijkheid van de strafvordering. Het Hof is immers van 
oordeel dat het geheel van waarborgen waarover de verdachte beschikt tijdens de 
strafprocedure een voldoende daadwerkelijke en passende remedie vormt voor de 
afwezigheid van een advocaat bij het politieverhoor daar zij de beklaagde toelaat zijn recht 
van verdediging ten volle uit te oefenen. Niettemin leek het Hof van Cassatie wat dit betreft 
een slag om de arm te houden. Naast de vaststelling in abstracto dat de Belgische 
strafprocedure het recht op een eerlijk proces niet onherstelbaar aantast, gaat het Hof van 
Cassatie immers ook nog – los van de bewijsverkrijging – in concreto na of in het licht van het 
geheel van de omstandigheden van de strafprocedure het gebrek aan bijstand van een 
advocaat het recht van verdediging onherstelbaar heeft aangetast209. In enkele latere 
arresten lijkt het Hof van Cassatie echter de mogelijkheid dat het gebrek aan bijstand van een 
advocaat tijdens het verhoor zou leiden tot de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering te 
hebben willen uitsluiten210. Daarnaast oordeelde het Hof tevens dat het gebruik van de 
verklaringen van de verdachte die zijn verkregen tijdens een verhoor zonder bijstand van een 
advocaat in slechts drie hypothesen zou leiden tot een schending van het eerlijk karakter van 
het proces. Zo zal het recht op een eerlijk proces zijn geschonden wanneer de verklaringen 
afgelegd tijdens een verhoor zonder de bijstand van een advocaat worden gebruikt als 
doorslaggevend bewijs om de persoon die deze verklaringen heeft afgelegd te veroordelen. 
Tevens zullen deze verklaringen eveneens niet kunnen worden gebruikt wanneer niet is 
aangetoond dat er kennelijk geen misbruik of dwang is gebruikt. Ten slotte zullen de 
verklaringen die zonder de bijstand van een advocaat zijn afgelegd niet kunnen worden 
gebruikt wanneer de verdachte zich ten tijde van het verhoor in een kwetsbare positie bevond 
en deze kwetsbare positie niet op daadwerkelijke en passende wijze is geremedieerd. Met 
name werd geoordeeld dat het recht op een eerlijk proces is geschonden wanneer een 
twaalfjarige verdachte bekentenissen heeft afgelegd tijdens een verhoor zonder de bijstand 
van een advocaat of een vertrouwenspersoon211, of wanneer een verdachte met psychische 
problemen en een onder het gemiddelde intelligentie bekentenissen heeft afgelegd zonder 
bijstand van een advocaat212. Zodoende oordeelde het Hof van Cassatie dat de afwezigheid 
van de bijstand van een advocaat bij het verhoor niet ipso facto, maar integendeel slechts in 
bepaalde omstandigheden zal leiden tot bewijsuitsluiting wegens schending van het recht op 
een eerlijk proces. Het Hof lijkt aldus de Antigoontest toe te passen op de verklaringen die 
zijn verkregen tijdens een verhoor zonder bijstand van een advocaat, waarbij het de criteria 
aangeeft op basis waarvan de rechter kan beoordelen in hoeverre het gebruik van de 
verklaringen in het licht van het geheel van de concrete omstandigheden leidt tot een 
schending van het recht op een eerlijk proces213. 
 
Over de sanctieregeling is tijdens de parlementaire debatten van de Salduz-wet al een hevige 
discussie gevoerd.214 Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat er in de rechtsleer eveneens 
een aantal voorstellen tot wijziging worden aangereikt.  
 
Ten eerste wordt het probleem gesignaleerd door de rechtsleer dat er zou kunnen worden 
geëxpliciteerd of art. 47bis §6 Sv. een algemene draagwijdte heeft. Uit het huidige 
toepassingsgebied van de sanctieregeling kan worden afgeleid dat deze beperkt is tot 
onregelmatigheden begaan met betrekking tot verdachten die niet van hun vrijheid zijn 
beroofd. Er wordt immers niet verwezen naar de artn. 2bis en 16 Voorlopige Hechteniswet en 
de sanctieregeling wordt ook niet hernomen in de Voorlopige Hechteniswet. De stelling van 
MEESE en TERSAGO is dan ook dat het onbegrijpelijk is dat de bepaling verwijst naar 
verklaringen die werden afgelegd in strijd met de §§ 2, 3 en 5 met uitsluiting van § 4, «wat 

                                                 
208 Cass. 23 november 2010, NC 2011, 64, conclusie P. DUINSLAEGER, noot C. VANDEUREN,RABG 2011, 592, 
RW 2011-2012, 308, T. Strafr. 2011, 68, conclusie P. DUINSLAEGER; zie ook: Cass. 23 februari 2011, RW 2011-
2012, 314. 
209 Cass. 7 december 2012, NC 2011, 74; NJW 2011, 102; T. DECAIGNY, “De bijstand van een advocaat bij het 
verhoor: erkenning of inperking door het Hof van Cassatie?”, RW 2011-2012, 299. 
210 Cass. 8 november 2011, P.11.067.N; Cass. 29 november 2011, P.11.0113.N. 
211 Jeugdrb. Antwerpen 15 februari 2010, TJK 2010, 134. 
212 Gent 21 december 2010, TGR 2011, 129. 
213 C. VAN DEUREN, “Salduz en Antigoon: een geslaagd huwelijk?”, noot onder Cass. 23 november 2010, NC 2011, 
72-75. 
214 J. MEESE en P. TERSAGO, l.c., 949. 
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betreft het voorafgaandelijk vertrouwelijk overleg of de bijstand door een advocaat tijdens het 
verhoor». De bijstand tijdens het verhoor wordt immers in die bepalingen geenszins geregeld, 
zodat een schending ervan ook nooit betrekking kan hebben op de bijstand tijdens het 
verhoor. Volgens het College van Procureurs-generaal echter, heeft art. 47, § 6 Sv. een 
algemene draagwijdte en moet de erin vermelde sanctie ook van toepassing worden geacht 
op de verhoren die kaderen in de wet betreffende de voorlopige hechtenis.215 Er wordt daarbij 
gewezen op het feit dat de wil van de wetgever duidelijk uit de parlementaire voorbereiding 
en de duidelijke wettekst voorvloeit.216 Volgens MEESE en TERSAGO blijkt dit echter 
technisch gezien moeilijk te verantwoorden. Miskenning van de rechten van personen die van 
hun vrijheid zijn beroofd, zal dan ook moeten worden beteugeld op basis van de rechtspraak 
en niet op basis van de hierboven vermelde sanctieregeling, tenzij de miskenning erin zou 
hebben bestaan dat aan de verdachte niet zou zijn meegedeeld dat hij de rechten heeft die 
worden opgesomd in de artn. 2bis, 15bis en 16 Voorlopige Hechtenis. Er moet bijgevolg 
volgens bepaalde rechtsleer in die visie dus een onderscheid worden gemaakt tussen de 
verdachten die wel of niet van hun vrijheid zijn beroofd.217 
 
Ten tweede wordt door de rechtsleer gesuggereerd dat de sanctieregeling zou kunnen 
worden aangepast in het licht van de rechtspraak van het EHRM. VERSTRAETEN218 stelt dat 
er vragen kunnen worden gesteld bij de overeenstemming van de sanctie van art. 47bis, §6 
Sv. met de rechtspraak van het EHRM. Vooreerst is het principe van de bewijsuitsluiting – 
geen nietigheid van het verhoor of niet ontvankelijkheid van de strafvordering – dat art. 47bis, 
§6 Sv. hanteert op zichzelf niet noodzakelijk strijdig met rechtspraak van het EHRM. De 
miskenning van de procedurele voorschriften in verband met de bijstand van de advocaat 
impliceert niet automatisch een schending van het algemeen recht op een eerlijk proces.219 In 
het arrest Hovesian oordeelde het EHRM aldus immers dat het recht op een eerlijk proces 
niet is geschonden wanneer de verklaringen die zijn verkregen bij een verhoor dat ten 
onrechte zonder bijstand van een advocaat was afgenomen, op geen enkele wijze als 
bewijselement zijn gebruikt bij de veroordeling van de persoon die deze verklaringen heeft 
afgelegd.220 Ook werd de schending van de algemene eerlijkheid van de procedure 
afgewezen wanneer geen zelfincriminerende verklaringen werden afgelegd maar wel een 
consequente versie van de feiten werd naar voren gebracht.221 De wettelijke beperking van 
de sanctie van bewijsuitsluiting tot de hypothese waarin de veroordeling uitsluitend of in 
doorslaggevende mate wordt gebaseerd op verklaringen die bij een verhoor zonder bijstand 
van een advocaat zijn afgelegd, lijkt daarentegen wel onverenigbaar met het EVRM. In het 
arrest Leonid Lazarenko oordeelde het EHRM immers dat het recht op een eerlijk proces is 
geschonden wanneer verklaringen die zijn verkregen tijdens een verhoor dat ten onrechte 
zonder bijstand van een advocaat was afgelegd, als bewijselement werden gebruikt bij de 
veroordeling van de persoon die deze verklaringen heeft afgenomen, ongeacht de mate 
waarin dit bewijselement is gebruikt ter staving van de veroordeling.222 Het EHRM lijkt dus wel 
degelijk te vereisen dat verklaringen die ten onrechte zonder bijstand van een advocaat zijn 
afgelegd evenals de bewijselementen die rechtstreeks voortkomen uit deze verklaringen als 
bewijselement worden uitgesloten. In het arrest van 5 september 2012 erkende ook het Hof 
van Cassatie dat verklaringen afgelegd met miskenning van het recht op bijstand van een 
advocaat in geen enkel opzicht als bewijs kunnen worden gebruikt.223 Een veroordeling op 
basis van andere bewijselementen die niet rechtstreeks voortspruiten uit de verklaringen die 
zonder bijstand van een advocaat zijn afgenomen, blijft echter mogelijk224. Dit ligt in de lijn 

                                                 
215 Zie COL 8/2011, 91. 
216 COL 8/2011, 91; DOC 53 1279/012, Verslag namens de commissie voor de Justitie uitgebracht door de heren 
Christian BROTCORNE en Renaat LANDUYT, Uiteenzetting van de minister van Justitie, 15 juli 2011, Parl. St. 
Kamer 2010-2011, DOC 53 1279/014. 
217 J. MEESE en P. TERSAGO, l.c., 949. 
218 R. VERSTRAETEN, Handboek Strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2012, nr. 557, 313. 
219 EHRM 12 januari 2012, Trymbach, §64 ; Cass. 5 mei 2010, P.10.0257.F; Cass. 26 mei 2010, P.10.0503.F 
220 EHRM 21 december 2010, Hovenasian, §37 ; M. MINNAERT, “Rechtsbijstand voor de (aangehouden) verdachte” 
in X, De wet voorbij. Liber amicorum Luc Huybrechts, Antwerpen, Intersentia, 2010, 314. 
221 EHRM 12 januari 2012, Trymbach, § 64. 
222 EHRM 28 oktober 2010, nr. 22313/04, Leonid Lazarenko, § 57; Zie ook EHRM 28 juni 2011, nr. 4429/09, Sebalj, 
§§ 258-265; EHRM 1 april 2010, nr. 42371/02, Pavlenko, § 118 
223 Cass. 5 september 2012, P.12.0418.F, Concl. Adv. Gen Vandermeersch 
224 Parl. St. Kamer, 2010-2011, DOC 53-1279/002, advies van de Raad van State, 24-25 ; O. MICHIELS en A. 
JACOBS, “Les implications de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme sur les 
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van andere rechtsleer die stelt dat verklaringen, afgelegd zonder bijstand van een advocaat, 
in geen enkel geval als bewijs in rechte gebruikt mogen worden, ook niet als steunbewijs 
wegens strijdigheid met de rechtspraak van het EHRM.225 
 
Ten derde valt nog een specifiek probleem te vermelden in verband met de bijstand van de 
advocaat voor de onderzoeksrechter. Een precisering zou kunnen worden gegeven over het 
feit of de sanctie voorzien in art. 16 §2 lid 5 Voorlopige Hechteniswet (namelijk de 
invrijheidstelling van de inverdenkinggestelde) alleen betrekking heeft op de specifieke 
voorwaarden vermeld in art. 16 §2 lid 5 of eveneens op deze voorzien in artikel 16 §2 lid 2, 3 
en 4. Hierover bestaat een juridische onduidelijkheid. In een arrest van 27 september 2012 
van de Kamer van Inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Gent werden immers 
twee aangehoudenen in vrijheid gesteld omdat ze geen bijstand hadden genoten van een 
advocaat bij het verhoor door de onderzoeksrechter. Ze hadden niet uitdrukkelijk afstand 
gedaan van een advocaat bij de onderzoeksrechter maar wel bij de politie. De Kamer van 
Inbeschuldigingstelling oordeelde dat een substantiële vormvereiste voorzien in artikel 16 §2 
Voorlopige Hechteniswet niet werd nageleefd. Dit leunt aan bij een arrest van het Hof van 
Cassatie 14 augustus 2012.226 
 
Er kan echter worden verdedigd dat de verplichting om de inverdenkinggestelde in vrijheid te 
stellen bij ontstentenis van naleving van deze voorwaarden enkel betrekking heeft op de 
voorwaarden van artikel 16 §2 lid 5 en niet op het recht op bijstand van een advocaat, zoals 
voorzien in de artikelen 16 §2 lid 2, 3 en 4.227 Het gegeven dat de wetgever de verplichting 
om de inverdenkinggestelde in vrijheid te stellen expliciet voorziet in artikel 16 §2 lid 1 en ook 
in artikel 16 §2 lid 5 houdt in dat deze verplichting, bij gebreke van uitdrukkelijke vermelding, 
niet geldt voor hetgeen bepaald is in artikel 16 § 2 lid 2, 3 en 4. In artikel 16 § 4 Voorlopige 
hechteniswet wordt ook niet vermeld dat bij ontstentenis van de mededeling aan de 
verdachte om een advocaat te kiezen, de inverdenkinggestelde in vrijheid moet worden 
gesteld. Deze zienswijze sluit aan bij de rechtspraak van het Hof van Cassatie in zijn arrest 
van 29 mei 2012.228 Het Hof van Cassatie oordeelde in deze zaak immers dat artikel 6.3.c 
EVRM, zoals uitgelegd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, de 
onderzoeksgerechten niet onmiddellijk verplicht het bevel tot aanhouding op te heffen alleen 
om de reden dat de verdachte door de politie of de onderzoeksrechter werd gehoord zonder 
bijstand van een raadsman vooraleer een bevel tot aanhouding lastens hem werd verleend. 
Het Hof van Cassatie stelde uitdrukkelijk dat ook de artikelen 2bis en 16,§2, Voorlopige 
Hechteniswet niet in deze verplichting voorzien. Uit het arrest van het Hof van Cassatie van 
14 augustus 2012 kan in die visie geenszins worden afgeleid dat de inverdenkinggestelde in 
vrijheid moet gesteld worden wegens de niet naleving van een substantiële vormvereiste 
indien hij verhoord werd door de onderzoeksrechter zonder bijstand van een advocaat. In dit 
arrest wordt gesteld dat het de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de voorlopige 
hechtenis verboden is om uit de verklaringen (wellicht ook deze die de verdachte heeft 
afgelegd voor de onderzoeksrechter zonder bijstand van een advocaat) aanwijzingen of 
bezwaren te halen. De Kamer van Inbeschuldigingstelling kan bijgevolg de verklaring die de 
inverdenkkinggestelde heeft afgelegd zonder bijstand van een advocaat niet in aanmerking 
nemen als schuldaanwijzing. Het onderzoeksgerecht kan de voorlopige hechtenis uiteraard 
wel handhaven op basis van andere aanwijzingen van schuld. In de zaak die aanleiding gaf 
tot het arrest van de Kamer van Inbeschuldigingstelling te Gent van 27 september 2012, 
steunde de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Gent zich in haar vordering 
bovendien niet op de verklaring(en) van de inverdenkinggestelde als eventuele 
aanwijzing(en) van schuld. De inverdenkinggestelde had tijdens zijn eerste verhoor de feiten 

                                                                                                                                            
preuves. La jurisprudence Salduz et l’arrêt Gäfgen”, JT 2011, 156-159 ; Vgl. Gent 21 december 2010, TGR 2011, 
129. 
225 Ph. TRAEST, “Hard bewijs: wanneer is de rechter overtuigd?” in Bewijs in strafzaken – La preuve en droit pénal, 
Brugge, La Charte, 2011, 72; J. VAN MEERBEECK, “Le droit à l’assistance d’un avocat à l’aune de la jurisprudence 
Salduz: le pouvoir judiciaire entre Charybde et Scylla, JT 2010, 384; M.A BEERNAERT, “Salduz et le droit à 
l’assistance d’un avocat des les premiers interrogatoires de police“, Rev.dr.pén. 2009, 977; M-A.BEERNAERT, “La 
loi Salduz : un premier nihil obstat de la Cour constitutionnelle“, JLMB 2012, 110-111; M. BOUHON, “La loi Salduz, 
un coup dans l’eau?”, Ann.dr.Louvain 2012, n°2, 193-194; O. MICHIELS, “De Salduz à Brusco ou les exigences de 
la Cour européenne des droits de l’homme sur la présence de l’avocat” in DERUYCK, F. en ROZIE, M. (eds.), Het 
strafrecht bedreven. Liber amicorum Alain De Nauw, Brugge, Die Keure, 2011, 663. 
226 Cass. 14 augustus 2012 (P.12.1470.F). 
227 Interne nota Openbaar Ministerie. 
228 Cass. 29 mei 2012 (P.12.0878.N). 
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ontkend en nadien weigerde hij nog verklaringen af te leggen. De Kamer van 
Inbeschuldiginstelling kon dus bijgevolg geen rekening houden met een verklaring voor de 
onderzoeksrechter als aanwijzing van schuld. 
 
Tenslotte valt op te merken dat een wetsontwerp werd overgezonden van de Kamer op 11 
januari 2013 naar de Senaat aangaande de nietigheden.229 De zogenaamde “Wet 
nietigheden” voorziet dat de principes uit het Antigoonarrest van Cassatie van 14 oktober 
2003 die al frequent worden toegepast door de strafrechtbanken nu wettelijk worden 
verankerd. De OVB is van oordeel dat de “Wet Nietigheden” een gemiste kans is om een 
grondig parlementair en maatschappelijk debat te voeren over een globale regeling van 
nietigheden in het strafrecht.230 Belangrijk hier is dat de Antigoon-test uit het cassatie arrest 
van 23 november 2010 daarbij aansluit die zoals hierboven gesteld in bepaalde gevallen zal 
moeten worden toegepast. 
 
 
BEVRAGING MELDPUNTEN 
 
 

 Sanctieregeling  
voldoende duidelijk? 

Aanpassing 
sanctieregeling? 

FEDPOL JA NEE 

LOKPOL JA NEE 

OM JA (meerderheid) NEE (meerderheid) 
OR NEE JA 

OVB NEE JA 

AVOCATS.BE NEE JA 

 
 
POLITIE 
 
Zowel de Federale Politie als de Vaste Commissie van de Lokale Politie achten het 
toepassingsveld van de sanctieregeling, zoals omschreven in artikel 47bis §6 Sv., voldoende 
duidelijk. Dit hoeft dus ook niet te worden aangepast. 
 
OPENBAAR MINISTERIE 
 
De meeste parketten (12 op 17) vinden het toepassingsgebied van de sanctieregeling 
voldoende duidelijk. Eén PdK deelt mee dat het woord “enkel” doet veronderstellen dat ander 
bewijs, dat niet gesteund is op verklaringen die in strijd met de artikelen 47bis§2, 3 en 5 Sv. 
werden afgelegd, nog wel stand kan houden. Drie parketten vinden de wettekst onduidelijk, 
waarvan één opmerkt dat de tekst onbegrijpbaar is. 
 
De meeste parketten (12 op 17) vinden eveneens dat de sanctieregeling niet moet worden 
aangepast. Volgens één van de PdK’s ligt deze sanctie immers in het verlengde van de 
cassatierechtspraak. Een andere respondent vermeldt dat de Antigoonrechtspraak moet 
worden toegepast. Enkel drie parketten vinden dat de sanctieregeling moet worden 
aangepast. Eén PdK vermeldt dat er eigenlijk geen effectieve sanctie is bij overtreding van de 
Salduz-wetgeving. De andere respondenten wijzen erop dat volgens de rechtspraak van het 
Hof van Cassatie het gebruik van verklaringen uit onregelmatige verhoren niet toegestaan is, 
zelfs niet als steunbewijs. Er wordt voorgesteld dat de rechtspraak van het Hof van Cassatie 
beter zou worden geïntegreerd in de wettekst, in verband met de gevolgen van een 
onregelmatig verhoor voor de voorlopige hechtenis en voor de schuld voor de rechter ten 
gronde (een onregelmatig verhoor kan zelfs niet tussenkomen als steunbewijs). 
 
ONDERZOEKSRECHTERS 
 

                                                 
229 Parl. St. Senaat, Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering wat betreft de nietigheden, nr. 5-
1924 (Parl. St. Kamer, nr. 53-41). 
230 Persbericht OVB, 11 januari 2013, “Worden procedurefouten voortaan door de vingers gezien?”, 2. 
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Vanuit de onderzoeksrechters wordt aangegeven dat de sanctieregeling in de wet niet 
voldoende duidelijk is en enkel lijkt betrekking te hebben op de rechter ten gronde. De wet 
zou de sanctie moeten preciseren op het niveau van aanwijzingen tot schuld en op het niveau 
van de beschuldigingen. 
 
ADVOCATUUR 
 
De beide Ordes zijn van mening dat het toepassingsgebied van de sanctie onvoldoende 
duidelijk is en dat deze regeling moet worden aangepast. AVOCATS.BE stelt dat de regeling 
strijdig is met de rechtspraak van het EHRM en verwijst hiervoor naar hun 
vernietigingsberoep bij het Grondwettelijk Hof. De OVB vindt dat er een volledige en 
duidelijke uitsluiting moet zijn van een verklaring die werd afgelegd zonder de bijstand van 
een advocaat. De draagwijdte van artikel 47bis §6 Sv. moet ook worden geëxpliciteerd. 
 
 
STUURGROEP 
 
Vanuit het openbaar ministerie wordt opgemerkt dat de sanctie in de Salduz-wet niet dezelfde 
is als deze die blijkt uit de rechtspraak van het EHRM. Er is ook een evolutie merkbaar in de 
rechtspraak van het Hof van Cassatie, zodat de huidige sanctieregeling niet zal kunnen 
behouden blijven en zal moeten worden aangepast.  
 
Vanuit de politie wordt gesuggereerd om zoals in Nederland een algemene sanctie te 
voorzien231, in plaats van in elke wet een afzonderlijke sanctieregeling te voorzien wat 
ingewikkeld is voor de politieman op het terrein. Het openbaar ministerie verwijst hiervoor 
naar Antigoon-rechtspraak. Zo werd in de wet van 9 december 2004 betreffende de 
wederzijdse internationale rechtshulp in strafzaken een bepaling opgenomen waarin de 
Antigoon-leer is overgenomen voor het in het buitenland verkregen bewijs. Deze regeling 
werd evenwel niet in de Salduz-wet hernomen. Er wordt opgemerkt dat er zelfs binnen het 
Franchimont voorstel indertijd tegenstrijdige regelingen stonden232.  
 
Concluderend kan worden gesteld dat de rechtspraak van het Hof van Cassatie, de uitspraak 
van het Grondwettelijk Hof en de toekomstige EU-richtlijn betreffende de toegang tot een 
advocaat hierover uitsluitsel zullen moeten geven. 
 
 

                                                 
231 Er kan worden verwezen naar het hangende wetsvoorstel betreffende de nietigheid van Volksvertegenwoordiger 
Renaat Landuyt. Het gaat om de wettelijke verankering van de Antigoon-rechtspraak. Zie voetnoot hieronder. 
232 Het betreft de voorstellen voor een nieuw wetboek van Strafprocesrecht aangenomen in de Senaat (Parl. St. 
Senaat, 2005-2006, 3-450/1) en meer bepaald de nietigheidsgronden van art. 7 en art. 8. 
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4.2. Voorstellen voor regeling in richtlijnen 
 
 
Aan de meldpunten werd de vraag voorgelegd of er nog andere praktijken zijn die dienen te 
worden geregeld of geüniformiseerd in een richtlijn (een omzendbrief van het College van 
Procureurs-generaal) en die hierboven of in het vorige DSB evaluatierapport van de Salduz-
wet nog niet aan bod zijn gekomen. 
 
 
BEVRAGING MELDPUNTEN 
 
POLITIE 
 
Enkel de Vaste Commissie van de Lokale Politie vermeldt 4 praktijken die, naar haar mening, 
nog in een richtlijn moeten worden geregeld en geüniformeerd, met name: 

- Het invoeren van een vermoeden van taalkennis (een van de drie landstalen) na X 
tijd in het land te hebben gewoond; 

- Het afschaffen van de term verschijning voor de oproeping van categorie III; 
- Indien de verdachte niet overweegt om afstand te doen van de bijstand, moet de 

advocaat met de politie communiceren om onnodige wachttijden te vermijden; 
- Wat moet er gebeuren als de advocaat optreedt waar dit niet in de wet is voorzien? 

 
OPENBAAR MINISTERIE 
 
Drie parketten hebben voorstellen geformuleerd over andere praktijken die voor hen nog 
dienen te worden geregeld in een richtlijn, met name: 

- Het expliciteren van het gebruik van de Salduz-rechten door de inspectiediensten. 
Er wordt opgemerkt dat de COL 8/2011 terecht voorziet dat wanneer deze personen 
in hun hoedanigheid van officier of agent van de gerechtelijke politie handelen en 
niet louter in hun hoedanigheid van controlerend ambtenaar, zij onder de Salduz-
regeling vallen (dit geldt ook voor de Franchimont-rechten in het kader van het 
verhoor). De overgang tussen de controlerende (administratieve) fase en de 
(gerechtelijke) vaststellingsfase is evenwel niet altijd duidelijk. In de rechtsleer wordt 
daarom vaak gesuggereerd dat het opstellen van een proces-verbaal van 
vaststelling van een inbreuk een determinerend criterium is en dat men vanaf dan in 
de gerechtelijke fase zit. Gelet op de wildgroei aan inspectiediensten en hun 
toenemend belang bij de vaststelling van misdrijven wordt gevraagd om hierover 
duidelijkheid te voorzien, om te vermijden dat op het moment dat de parketten de 
dossiers ontvangen reeds strafprocedurele fouten zouden zijn gemaakt. Hoewel het 
parket dient te waken over de loyauteit van de strafprocedure en de leiding heeft 
over het opsporingsonderzoek, worden ze nu in de praktijk vaak voor voldongen 
feiten geplaatst. 

- Het voorzien van een toegang tot internet van thuis uit om de Salduz procedure op 
gang te kunnen brengen. De onderzoeksrechters zouden blijkbaar over deze 
mogelijkheid beschikken. Dit zou het werk kunnen vergemakkelijken voor 
magistraten van permanentie; 

- Het uitklaren van het gegeven dat enerzijds de COL 8/2011 voorziet dat de Salduz-
rechten bestaan vanaf de vrijheidsberoving, terwijl anderzijds in de FAQ is 
gepreciseerd van de procedure niet op gang te brengen zolang er geen sprake is 
van het afnemen van een verhoor. 

 
ONDERZOEKSRECHTERS 
 
De onderzoeksrechters geven aan dat de omzendbrieven van het College van Procureurs-
generaal niet op hen van toepassing zijn, zodat ze geen voorstellen vermelden. Er wordt wel 
opgemerkt op dat moet worden gestopt met alles te reglementeren (“sommigen zouden 
straks nog een richtlijn durven vragen om te beschrijven hoe een verdachte naar het toilet 
moet gaan”). 
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ADVOCATUUR 
 
Dit onderdeel werd niet beantwoord door de Ordes (het heeft betrekking op de 
werkprocessen van de andere actoren). 
 
 
STUURGROEP 
 
De in de vragenlijsten geformuleerde voorstellen zullen worden overgemaakt aan het College 
van Procureurs-generaal. Deze werden niet verder binnen de Stuurgroep besproken. 
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4.3. Voorstellen ter aanpassing van andere gerelateerde 
wetgeving 

 
 

4.3.1. Tolken 
 
De EU-richtlijn 2010/64/EU van 20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking en 
vertaling in strafprocedures moet uiterlijk tegen 27 oktober 2013 zijn geïmplementeerd in de 
Belgische wetgeving. Meer bepaald moet het volgende worden voorzien:

233  
- Het instellen van een procedure of mechanisme om te controleren of de verdachte de 

taal van de strafprocedure spreekt en verstaat en of hij de bijstand van een tolk nodig 
heeft (art. 2 lid 4); 

- De verdachte moet het recht hebben om een besluit aan te vechten waarbij wordt 
vastgesteld dat er geen vertolking nodig is en, wanneer vertolking is verstrekt, de 
mogelijkheid heeft om een klacht te formuleren omdat de kwaliteit hiervan onvoldoende 
is om het eerlijke verloop van de procedure te garanderen (art. 2 lid 5); 

- Het treffen van maatregelen om de kwaliteit te garanderen van de verstrekte vertolking 
en vertaling (art. 5 lid 1); 

- Het streven naar de instelling van een register of registers van onafhankelijke vertalers 
en tolken die naar behoren zijn gekwalificeerd, om adequate vertolking en vertaling en 
de efficiënte toegang hiertoe te bevorderen (art. 5 lid 2); 

- Tolken en vertalers moeten de vertrouwelijkheid van de vertolking en vertaling in acht 
nemen (art. 5 lid 3); 

- Voor het tolken kan gebruik worden gemaakt van communicatietechnologie (zoals 
videoconferentie, telefoon of het internet) voor het tolken op afstand (art. 2 lid 6). 

 
In het kader van de studiedag evaluatie van de Salduz-wet werd nog een goede praktijk 
gemeld door de PK van Antwerpen waar enkel nog maar tolken en vertalers worden 
aanvaard die een bijkomende opleiding inzake tolken en vertalen in gerechtszaken hebben 
gevolgd bij de Antwerpse Lessius Hogeschool voor Vertalers en Tolken.234 
 
 
BEVRAGING MELDPUNTEN 
 
POLITIE 
 
Wat betreft het invoeren van een procedure of mechanisme om na te gaan of een verdachte 
de taal spreekt en begrijpt, meent de Federale Politie dat een controle, eventueel via een 
door de verdachte te ondertekenen document, zou kunnen gebeuren. Voor bepaalde talen 
zou dit misleidend kunnen zijn. De Federale Politie gaat er hieromtrent van uit dat het recht 
om de bijstand door een tolk aan een verdachte te weigeren moeilijk aan de politieagent kan 
worden toegekend. Ze stelt zich de vraag op welke basis dit kan gebeuren. Ze stelt zich 
tevens de vraag of de Belgische burgers niet ambtshalve in een van de drie landstalen 
zouden moeten worden ondervraagd. De Vaste Commissie van de Lokale Politie meent dat 
deze controle kan gebeuren via een vragenlijst of een systeem dat het bewijs levert dat de 
verdachte tijdens een vorig verhoor wel degelijk de taal sprak. 
 
Wat betreft het recht om het besluit waarbij wordt vastgesteld dat geen vertolking nodig is 
en/of de kwaliteit van de vertolking aan te vechten, vindt de Federale Politie dat de verdachte 
de vertaling in zijn verklaring of via de mogelijkheid om een bijzondere onderzoeksdaad te 
vragen kan betwisten. De Vaste Commissie van de Lokale Politie benadrukt dat deze 
mogelijkheid tot betwisting van de advocaat van de verdachte moet uitgaan en/of door middel 
van een audiovisuele opname zou kunnen gebeuren. 

                                                 
233 Richtlijn 2010/64/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende het recht op 
vertolking en vertaling in strafprocedures, PBEU 26 oktober 2012, L 280 1/7. 
234 H. DAMS, Studiedag evaluatie van de Salduz-wet, 18 september 2012. 
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Wat betreft de te treffen maatregelen om er zich van te verzekeren dat de afgeleverde 
vertolking en vertaling aan de vereiste kwaliteit beantwoorden, benadrukt de Federale Politie 
dat de bekwaamheden van de tolken vooraf moeten worden nagegaan via: het afleggen van 
een examen (SELOR) alvorens in een officiële nationale lijst te worden opgenomen, het 
updaten van de beëdigde tolken (via een evaluatie), een eedaflegging, een deontologische 
code en het opzetten van disciplinaire overheden en het voorzien in straffen. De Vaste 
Commissie van de Lokale Politie legt de nadruk op de noodzaak aan opleidingen, een 
praktische test, een goede en stipte vergoeding en de mogelijkheid voor de politiediensten 
om problemen over de kwaliteit van de tolken te melden. 
 
Teneinde een of meerdere registers van onafhankelijke vertalers en tolken op te stellen, stelt 
de Federale Politie de mogelijkheid van een internet- of intranetsite voor. De Vaste 
Commissie van de Lokale Politie vermeldt tevens het idee van een lijst op PORTAL (intranet 
van de politie) die steeds zou moeten worden bijgewerkt. 
 
Zowel de Federale Politie als de Vaste Commissie van de Lokale Politie achten het opstellen 
van deontologische code noodzakelijk opdat tolken en vertalers de vertrouwelijkheid van de 
afgeleverde vertolking en vertalingen zouden naleven (die door de voor deze functie erkende 
beëdigde tolken zou moeten worden ondertekend). Ook zou in vervolgingen en straffen bij 
overtreding moeten worden voorzien en zouden disciplinaire overheden het licht moeten zien. 
De Vaste Commissie van de Lokale Politie wenst tevens dat een feedback in dit register kan 
worden bijgehouden.  
 
Wat betreft het gebruik van technische communicatiemiddelen voor de vertolking op afstand, 
denkt de Federale Politie dat dit in een specifiek reglement inzake het beroep van beëdigde 
tolk moet worden opgenomen. Hierin zouden dan bepaalde regels, met name voor de 
selectie, opleiding, evaluatie, organisatie, deontologische code, werking, betaling, enz. 
worden bepaald. Dit moet op strikte wijze worden gereglementeerd, met name wat betreft de 
vertrouwelijkheid, de identificatie van de tolk en de noodzakelijke financiële middelen om het 
gebruik van dit soort communicatietechnieken te verzekeren. De Vaste Commissie van de 
Lokale Politie benadrukt tevens het vertrouwelijke aspect van dit soort technieken en wijst er 
op dat het gebruik ervan een bijkomende kost voor de politiediensten zou betekenen. De 
vertolking op afstand kan telefonisch, via speaker of videoconferencing gebeuren. De Vaste 
Commissie van de Lokale Politie benadrukt evenwel dat het negatieve gevolg van het gebruik 
van dergelijke technieken is dat de tolk de verdachte niet ziet. De Federale Politie voegt hier 
tevens aan toe dat de verhoren met tolken reeds moeilijk zijn. Indien ze fysisch niet aanwezig 
zouden zijn, dan kan dit in bepaalde gevallen nog ingewikkelder worden. 
 
OPENBAAR MINISTERIE 
 
Sommige PdK’s vinden het niet haalbaar dat er binnen de termijn van 24 uur een schriftelijke 
taaltest wordt georganiseerd om te controleren of de verdachte de taal van de strafprocedure 
spreekt en verstaat. Volgens andere PdK’s zou er in de wet kunnen worden ingeschreven dat 
een persoon die de taal van de rechtspleging niet kent, dient te worden bijgestaan door een 
tolk. Eén PdK geeft aan dat de politie een aantal algemene vragen moet kunnen stellen om 
de talenkennis van de betrokkene in te schatten. Met name dient de controle te bestaan uit 
een kort voorafgaandelijk gesprek (vreemd aan de feiten waarvan de verdachte wordt 
verdacht) om na te gaan of deze de taal van de rechtspleging voldoende verstaat. Opdat de 
politiediensten (voor wie de vreemde talen niet begrijpbaar zijn) hier geen nodeloze energie 
zouden in steken, zouden korte tekstfragmenten aan de verdachte kunnen worden getoond 
die zijn opgesteld in diverse talen. Daaruit kan de verdachte vervolgens de tekst aanwijzen 
die hij als taal van de rechtspleging verkiest voor zijn verhoor. De betrokkene kan ook zelf 
meedelen welke taal hij het meest beheerst. Aangezien het recht op verdediging en het recht 
op een eerlijk proces ruim dienen te worden geïnterpreteerd, lijkt een procedure waarin de 
verdachte zelf aangeeft welke taal (of talen) hij/zij beheerst de meeste waarborgen te bieden. 
 
Wat betreft de mogelijkheid van de verdachte om zowel het besluit waarbij hij geen vertolking 
krijgt als de kwaliteit ervan aan te vechten, geeft één van de respondenten aan dat vóór het 
verhoor de verdachte in kennis zou moeten worden gesteld van het recht om een klacht 
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hierover te uiten. Een andere PdK bemerkt dat de verdachte vervolgens de klacht kan laten 
opnemen in het PV van verhoor door de politie, de procureur des Konings of de 
onderzoeksrechter. Voor één parket is de enige oplossing een audiovisuele opname van het 
verhoor. 
 
Verder dient volgens de respondenten de aanstelling als tolk en vertaler afhankelijk te worden 
gesteld van het behalen van bepaalde attesten of het volgen van bepaalde cursussen. De 
kandidaten moeten ook degelijk worden gescreend. Eén van de PdK’s stelt voor dat alle 
tolken en vertalers zouden moeten beschikken over een bekwaamheidsattest, uitgereikt door 
een onafhankelijke commissie voor de erkenning van gerechtstolken en –vertalers, na 
geslaagd te zijn in een wettelijk bepaalde bekwaamheidsproef. Met name een taalexamen 
waarbij de vaardigheden van de tolken en vertalers kunnen worden getest, voornamelijk naar 
de kennis van juridische termen. Een andere PdK meent dat er eveneens dringend werk 
moet worden gemaakt van een erkenning van vertalers en tolken. Dit veronderstelt dat 
minimum kwaliteitsvereisten worden gesteld, ze verplicht kunnen worden om zich bij te 
scholen, de erkenning kan worden geschorst en desgevallend ingetrokken via 
tuchtprocedures. Wanneer de beëdigde vertalers en tolken worden erkend, moeten de 
vereiste kwalificaties verder worden gecontroleerd. Daarnaast dient hun verloning sneller en 
beter te worden georganiseerd. Er dient ook een nationale databank van vertalers en tolken 
te worden gecreëerd en up-to-date gehouden. Er wordt ook nog voorgesteld om een 
nationale “pool” van statutaire vertalers en tolken op te starten. Een studie zou moeten 
worden gedaan om de kosten van dergelijk systeem te vergelijken met het huidige systeem.  
 
Op de vraag hoe een register van onafhankelijke vertalers en tolken ter beschikking kan 
gesteld worden, zijn verschillende voorstellen geformuleerd. Volgens sommigen moet het 
register of de nationale databank via de website van justitie, via een specifieke website of via 
het intranet (PORTAL of Omptranet) ter beschikking gesteld worden. De PdK die hierboven 
het voorstel deed van een onafhankelijke commissie voor de erkenning van gerechtstolken 
en –vertalers, is van mening dat deze commissie het register moet opstellen, online 
publiceren en up-to-date houden. 
 
Omtrent het regelen van de vertrouwelijkheid van de vertolking en vertaling suggereren 
sommige PdK’s om de tolken en vertalers te onderwerpen aan het beroepsgeheim, terwijl 
anderen menen dat deze reeds zijn gebonden door het beroepsgeheim. Schending ervan kan 
strafrechtelijke consequenties hebben, alsook aanleiding geven tot tuchtsancties. Voor de 
aanvang van de vertolking dient de tolk te worden gewezen op zijn beroepsgeheim. Het kan 
eventueel ook worden vermeld in het PV. Eén van de PdK’s geeft aan dat de 
vertrouwelijkheid tijdens het strafonderzoek en het gerechtelijk onderzoek reeds wordt 
gegarandeerd en zelfs strafbaar wordt gesteld door de artikelen 28quinquies en 57 Sv. 
Diezelfde bescherming zou best expliciet worden uitgebreid tot het voorafgaandelijk 
vertrouwelijk overleg in het kader van de Salduz-bijstand van een advocaat. Inbreuken 
zouden ook tuchtrechtelijk moeten kunnen worden beteugeld door de voormelde commissie 
voor de erkenning van gerechtstolken en –vertalers.  
 
De respondenten die gereageerd hebben op de vraag op welke wijze het tolken op afstand 
kan worden geregeld, vinden dat videoconferentie de beste manier is. Eventueel kan het ook 
via de telefoon gebeuren, maar dan is het contact louter auditief en gaat de lichaamstaal 
verloren. Alvorens dergelijke communicatietechnologieën in te zetten, wordt er opgemerkt dat 
er wel eerst dient te worden onderzocht of het budgettair haalbaar is. Eén van de PdK’s 
vermeldt nog een goede praktijk uit het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Daar zouden de 
autoriteiten werken met “hubs” waar verschillende tolken beschikbaar zijn om via de telefoon 
hun diensten te bieden. Niettemin zouden de ervaringen met dergelijke praktijken eerder 
negatief zijn omwille van het hierboven genoemde nadeel van het telefonisch tolken. 
 
ONDERZOEKSRECHTERS 
 
Wat betreft de controle of de verdachte de taal van de strafprocedure spreekt en verstaat 
wordt vanuit de onderzoeksrechters opgemerkt dat de keuze van de taal vrij is voor de 
verdachte. Het is dan ook aan hem om in te schatten of hij voldoende de taal van de 
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procedure begrijpt. Omtrent een klachtenprocedure worden geen concrete voorstellen 
gedaan. 
 
De onderzoeksrechters stellen wel voor om te komen tot een betere selectie van de beëdigde 
tolken, het centraliseren van alle bestaande lijsten van tolken, en het ter beschikking stellen 
van skype en de webcam aan de politie en de magistraten voor tolken op afstand. Wat betreft 
de vertrouwelijkheid wordt opgemerkt dat een inbreuk hierop reeds strafrechtelijk wordt 
gesanctioneerd. 
 
ADVOCATUUR 
 
Dit onderdeel werd niet beantwoord door de OVB. AVOCATS.BE verwijst voor deze punten 
naar de voorbereidende werkzaamheden van de EU-richtlijn en geeft nog mee dat een 
deontologische code voor tolken nuttig zou zijn om een aantal van deze punten te regelen. 
 
 
STUURGROEP 
 
De in de vragenlijsten geformuleerde voorstellen zullen worden overgemaakt aan het 
Directoraat-generaal Wetgeving van de FOD Justitie in het kader van de omzetting van de 
desbetreffende EU-richtlijn. Deze werden niet verder binnen de Stuurgroep besproken. 
 
 

4.3.2. Kosteloze rechtsbijstand 

 
In opdracht van de minister van Justitie en vervolgens hiertoe gedelegeerd door het NICC, 
heeft de Universiteit Luik in 2012 een onderzoek verricht naar de kosteloze tweedelijns 
rechtsbijstand.235 Het onderzoek bevat een statistisch overzicht van de rechtsbijstand in 
België, tevens werd de werking nagegaan van een aantal Bureaus voor Rechtsbijstand. 
Daarnaast werd een benchmarking uitgevoerd met andere Europese landen. 
 
Wat betreft de kwantitatieve staat van de rechtsbijstand in België, stellen de onderzoekers 
met name een toename van het aantal via het systeem van rechtsbijstand behandelde 
dossiers vast. Er is sprake van een toename van 229,26% van het aantal afgesloten dossiers 
sinds 1998-1999 tot 2010-2011 (279,69% voor de OVB en 190,94% voor AVOCATS.BE). 
Ook voor het jaarlijks gemiddelde aantal gemobiliseerde punten is er een progressieve 
toename van 224,27% (277,02 voor de OVB en 182,99% voor AVOCATS.BE) per jaar sinds 
1998-1999 tot 2010-2011. Aangezien de twee curven redelijk gelijk lopen, gaan de 
onderzoekers uit van een mogelijke samenhang tussen deze gegevens. Zo is het aantal 
punten sterk afhankelijk van het aantal afgesloten dossiers. Hoewel het systeem uitgaat van 
het principe van de gesloten enveloppe, hetgeen, gezien het steeds toenemende aantal 
zaken, een daling van de waarde van het punt zou moeten teweegbrengen, blijft de nominale 
waarde van het punt relatief stabiel omdat de verschillende ministers het budget voor 
rechtsbijstand doorheen de jaren hebben opgetrokken. 
 
De onderzoekers hebben vervolgens de werkwijze van de rechtsbijstand in Frankrijk en 
Nederland beschreven en hebben dit met het Belgische systeem vergeleken. In de drie 
landen is er een sterke stijging geweest van het aantal dossiers dat via het systeem van 
rechtsbijstand werd behandeld. Op budgettair vlak kent de Belgische Staat evenwel de 
grootste toename. Tussen 1998-1999 en 2010-2011 werd 50,66 miljoen euro bijkomend 
toegekend. Dit is een toename met 269,61%. Ondanks deze sterke toename, blijft het aan 
rechtsbijstand toegekende budget voor de Belgische bevolking in België kleiner dan in 
Nederland. Tussen 2006 en 2011 wordt in Frankrijk een toename met 16,8% of 50,69 miljoen 
euro vastgesteld. Net als in Frankrijk werd het budget voor rechtsbijstand in Nederland 
opgetrokken. Tussen 2006 en 2011 was er 83,11 miljoen euro meer nodig. Dit is een stijging 
met 21%.  
                                                 
235 C. MINCKE et F. SCHOENAERS (promoteurs), Recherche relative au système de rémunération de l’aide 
juridique de deuxième ligne. Rapport de recherche, INCC et Université de Liège, septembre 2012, 156 p. 
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Wat betreft de structuur van de rechtsbijstand in de drie landen, volstaat het voor de 
justitiabele om zich tot een regionaal bureau voor rechtsbijstand te wenden. Deze behandelt  
zijn vraag en kent hem een advocaat toe die aan alle toegangsvoorwaarden voldoet. Op het 
vlak van toegangsvoorwaarden worden tussen de landen sommige overeenkomsten 
vastgesteld, zoals het belang aan inkomsten van de persoon of het gezin. De grenzen om 
over rechtsbijstand te kunnen beschikken verschillen evenwel per land. Ook het budget, het 
aantal dossiers en het aantal advocaten zijn in de drie landen toegenomen. Wat betreft de 
bezoldiging van de advocaten, verschilt het systeem per land (eenheidswaarde, punten of 
uurlonen). Het gebruik van een nomenclatuur die het aantal eenheidswaarden, punten of 
uren per dossiertype bepaalt blijft identiek in de drie landen. De onderzoekers komen tot het 
besluit dat het steeds groeiende budget van Nederland of Frankrijk, ondanks andere 
mechanismen, niet beter wordt beheerd dan in België en dat het aantal toelatingen tot 
rechtsbijstand gestabiliseerd lijkt. Ze stellen vast dat de geldende voorwaarden in elk land al 
dan niet in het voordeel kunnen spelen van eenzelfde burger. 
 
Ten slotte werden in het onderzoek een aantal pistes aangereikt om het systeem van de 
rechtsbijstand te hervormen: 

- Het beperken van de toegang tot de tweedelijns bijstand: met name door het weigeren 
van de rechtsbijstand voor conflicten die betrekking hebben op kleine geldsommen, het 
aanpassen van de inkomensvoorwaarden inzake de sociale situatie; 

- Het verbeteren van de toegang tot fiscale gegevens om fraude te vermijden; 
- Het aanmoedigen van alternatieven voor een gerechtelijke procedure: zoals de 

bemiddeling, plea bargaining en een onmiddellijke rechtsbijstand. Verder dienen 
interne controles te worden vergemakkelijkt om een accumulatie van procedures te 
vermijden; 

-  Het verhogen van de bijdrage van de justitiabele: met name door het invoeren van een 
remgeld, het verminderen van de toegangsgrenzen van de volledige kosteloze 
juridische rechtsbijstand; 

- Het genereren van nieuwe vormen van financiering: door middel van een mutualisering 
via een verzekering, het heffen van een belasting via geldboetes of griffierechten; 

- Het hervormen van het systeem van de renumeratie van de advocaten.236 
 
De meldpunten werden zodoende bevraagd of en op welke wijze de financiering van de 
kosteloze rechtsbijstand dient te worden hervormd. Tevens werd gevraagd of en op welke 
wijze er meer moet worden toegezien op de kwaliteit van de Salduz-advocaten. Hieromtrent 
werden immers vragen gesteld in het vorige DSB evaluatierapport van de Salduz-wet.237 
 
 
BEVRAGING MELDPUNTEN 
 
 

 Hervorming kosteloze 
rechtsbijstand? 

Meer controle op kwaliteit 
van Salduz-advocaten? 

FEDPOL ? ? 

LOKPOL JA NEE 

OM JA (meerderheid) NEE (meerderheid) 
OR JA NEE 

OVB ? ? 

AVOCATS.BE JA NEE 

 
 
POLITIE 
 
De Vaste Commissie van de Lokale Politie is van mening dat een hervorming van de 
financiering van de rechtsbijstand nodig is waarbij het voorbeeld wordt gevolgd van de 

                                                 
236 C. MINCKE et F SCHOENAERS (promoteurs), Recherche relative au système de rémunération de l’aide juridique 
de deuxième ligne. Rapport de recherche, INCC et Université de Liège, septembre 2012, 116-142. 
237 H. PENNE et al., Evaluatie Salduz wet. Derde tussentijds rapport, 123-124. 
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Lidstaten van de Europese Unie. De Federale Politie spreekt zich hier niet over uit omdat dit 
geen probleem van de Politie is. Wel stelt ze dat er rekening moet worden gehouden met de 
staking van de advocaten en dat een hervorming met hen moet worden gepland (bijvoorbeeld 
via het aanstellen van staatsadvocaten, een herfinanciering, een beperking van het veld van 
rechthebbenden van rechtsbijstand, enz.). Ze legt de nadruk op het feit dat slachtoffers niet 
mogen worden vergeten. 
 
De Vaste Commissie van de Lokale Politie meent dat de kwaliteit van de Salduz-advocaten 
niet strenger moet worden gecontroleerd omdat hun inschrijving bij de balie reeds een bewijs 
van kwaliteit is. De Federale Politie spreekt zich hier niet over uit maar benadrukt dat de 
legitimatiekaart onvoldoende veiligheidsgaranties biedt. Er kunnen altijd duplicaten worden 
gebruikt. Wat betreft de kwaliteit van hun bijstand, gaat de Federale Politie ervan uit dat er 
een rol van controle is via de balies en de magistraten. 
 
OPENBAAR MINISTERIE 
 
De meeste PdK’s (10 op 17) vinden dat de financiering van de kosteloze rechtsbijstand moet 
worden hervormd. Eén van de respondenten stelt voor om een vaste beperkte groep 
advocaten (zogenaamde “staatsadvocaten”) te creëren die tegen een maandvergoeding 
permanent beschikbaar zijn. Een dergelijke regeling zal de kosten overzichtelijk en 
begrootbaar maken. Anderen achten staatsadvocaten eerder problematisch, omdat er dan 
toch niet echt sprake is van een echte onafhankelijke juridische bijstand.  Volgens een andere 
respondent moet er een rechtsbijstandsverzekering komen, vergelijkbaar met de 
ziekteverzekering waartoe iedereen bijdraagt. Misbruiken van het systeem dienen ook beter 
te worden gesanctioneerd. Een ander voorstel betreft het afschaffen van het vermoeden van 
onvermogendheid (cf. art. 1 §2 KB 18 december 2003). Bovendien zou het wenselijk zijn om 
een remgeld in te voeren voor iedereen, gekoppeld aan een maximumfactuur zoals bij de 
gezondheidszorg. Een eigen bijdrage moet overconsumptie tegengaan, zonder evenwel het 
recht op verdediging te ondergraven. 
 
De overgrote meerderheid van de PdK’s (12 op 17) vindt verder dat er niet meer toezicht 
moet zijn op de kwaliteit van de Salduz-advocaten. Ze delen mee dat de verantwoordelijkheid 
voor de kwaliteit van de advocaten bij de balie ligt. Eventuele klachten moeten door de 
verdachte worden gemeld aan de balie. Twee PdK’s vinden wel dat er meer moet worden 
toegezien op de kwaliteit. De ene wijst eveneens op de verantwoordelijkheid van de balie. De 
andere is van mening dat de Salduz-advocaten een speciale opleiding moeten volgen, net als 
de jeugdadvocaten.  
 
ONDERZOEKSRECHTERS 
 
Vanuit de onderzoeksrechters wordt het volgende opgemerkt: de controles zijn niet 
voldoende streng, de inkomsten van de bijstandrechthebbenden zijn veel te hoog, evenals de 
bedragen die worden betaald aan de advocaten, en de stagiairs zouden niet volgens 
hetzelfde tarief mogen worden betaald als de ervaren advocaten. 
 
Wat betreft de kwaliteit van de Salduz-advocaten zien de onderzoeksrechters niet dadelijk op 
basis van welke criteria zou kunnen worden besloten dat een advocaat incompetent is. 
 
ADVOCATUUR 
 
Dit onderdeel werd niet beantwoord door de OVB. Dit vormt ook het voorwerp van overleg 
tussen de Ordes en de minister van Justitie. 
 
Voor AVOCATS.BE is het overduidelijk dat de financiering van de kosteloze rechtsbijstand 
moet worden hervormd en manieren moeten worden gevonden om dit budget te verhogen. 
Gezien een overleg plaatsgrijpt met de minister van Justitie overleg, wordt het niet 
aangewezen geacht om hier eveneens het debat te voeren. 
 
Wat betreft het toezien op de kwaliteit van de Salduz-advocaten geeft AVOCATS.BE aan dat 
het toekomt aan de cliënt om zijn advocaat te controleren, onder voorbehoud van een saisine 
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van de stafhouder in het geval van een tuchtrechtelijke inbreuk of van de rechtbank in het 
geval van een burgerrechtelijke inbreuk. De kwaliteit van de prestaties van pro deo advocaten 
is dan weer geregeld door art. 508/8 Ger. W. De stafhouders hebben altijd verklaard dat ze 
gevolg zullen geven aan elke klacht of deze nu afkomstig is van een justitiabele, een 
magistraat of een politieagent. 
 
 
STUURGROEP 
 
De hervorming van de financiering van de kosteloze rechtsbijstand maakt het voorwerp uit 
van overleg met de minister van Justitie. Dit werd niet verder binnen de Stuurgroep 
besproken. Er werd enkel nog opgemerkt dat het weinig nut heeft om een volledig systeem 
voor Salduz op te zetten en dit dan te laten evalueren als evenwel niet voldoende middelen 
ter beschikking worden gesteld. 
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4.4. Meer fundamentele bijsturingen van ons rechtssysteem 
 
 
De Salduz-problematiek die zich duidelijk afspeelt in een evolutief kader, noopt ons tot een 
ruimere reflectie over de impact ervan op onze strafprocedure en de te nemen beleidsopties 
in de toekomst.  
 
In de vragenlijst werd het daarom opportuun geacht om de meldpunten reeds kort te 
bevragen over de volgende items: 

1. De evolutie van een inquisitoir vooronderzoek naar een accusatoir; 
2. Het debat of de grondwettelijke 24-uur regel kan/dient behouden te blijven; 
3. Een uitbreiding van het recht op toegang tot de advocaat zoals voorzien in het 

voorstel van EU-richtlijn.  
 
Daarbij past de opmerking van TRAEST dat de bevoegdheid van de nationale wetgever om 
bepaalde keuzes te maken beperkter is dan vroeger, maar er toch voldoende beleidsruimte 
overblijft voor de nationale wetgever om zelf fundamentele opties te formuleren.238 
 
 

4.4.1. Inquisitoir - accusatoir rechtssysteem 

 
Een eerste belangrijke vraag betreft de evolutie naar een meer accusatoire strafprocedure. 
Het huidige systeem betreft nog steeds een zogenaamde “gemengd systeem”: het 
vooronderzoek blijft nog steeds hoofdzakelijk inquisitoir, zeker wat het opsporingsonderzoek 
betreft, terwijl het onderzoek ter terechtzitting accusatoir is gebleven.239 
 
Op de studiedag evaluatie van de Salduz-wet stelde LIÉGEOIS dat het voorstel van EU-
richtlijn betreffende de toegang tot een advocaat ons nog verder in de richting van een meer 
accusatoir systeem duwt. Hij vraagt zich echter af of dit, met alle respect voor de Europese 
eenmaking, momenteel bij ons wel wenselijk en vooral haalbaar is op korte termijn. Bijgevolg 
is de vraag aan de orde of we het inquisitoir systeem moeten behouden. Het gaat om een 
fundamentele optie die moet worden gemaakt, en waar men tot nu toe in alle discussies aan 
voorbij gaat. Mogen en kunnen wij overigens nog zelf bepalen hoe we ons intern 
rechtssysteem organiseren? Wat willen wij naar de toekomst toe? Behouden wij het 
inquisitoir systeem (weliswaar aangepast aan de noden van de moderne tijd) of kiezen we 
(onder druk van Europa) voor een accusatoir systeem? Dit laatste zou betekenen dat gans 
onze rechtscultuur gewijzigd wordt. Dergelijk proces kan evenwel niet zomaar van vandaag 
op morgen worden gerealiseerd. Er moet dus eerst een beleidskeuze op lange termijn 
worden gemaakt, en wel eindelijk en voorgoed. Deze lange termijn visie ontbreekt echter nog 
altijd bij Justitie. Door steeds opeenvolgende ministers komen er steeds fragmentarische 
wijzigingen tot stand in onze strafrechtsprocedure die helemaal niet meer coherent zijn.240 
 
LIÉGEOIS stelt niettemin vast dat het inquisitoir systeem, dat al zolang zijn deugdelijkheid 
heeft bewezen, er nog steeds staat. Het probleem is dat de ruwbouw van het inquisitoir 
systeem de afgelopen decennia dermate overladen werd met allerhande vreemde elementen 
uit het accusatoir systeem dat het systeem dreigt vast te lopen. Er kan immers worden 
vastgesteld dat strafprocedure enorm is geweest gewijzigd in de loop der jaren en de 
strafprocedure zo complex is geworden dat het Wetboek van Strafvordering eigenlijk 
onleesbaar en zelfs onbruikbaar aan het worden is in de praktijk. Er kan daarbij aansluitend 

                                                 
238 Ph. TRAEST, “Moet het strafprocesrecht een nieuwe kleur krijgen?” in CLAEYS, I. (ed.), De kleuren van het recht, 
Antwerpen, Intersentia, 2012, 175; A. KETTELS, “L’assistance de l’avocat dès l’arrestation ou comment repenser la 
phase préparatoire du procès sur un mode plus accusatoire”, Rev.dr.pén. 2009, 1003-1004. 
239 Ph. TRAEST, “Moet het strafprocesrecht een nieuwe kleur krijgen?” in CLAEYS, I. (ed.), De kleuren van het recht, 
Antwerpen, Intersentia, 2012, 175. 
240 Y. LIÉGEOIS, Studiedag evaluatie van de Salduz-wet, 18 september 2012; Y. LIÉGEOIS, “De onvermijdelijke 
evolutie van het strafprocesrecht” in DERUYCK, F., DE SWAEF, M., ROZIE, J., ROZIE, M., TRAEST, P. en 
VERSTRAETEN, R. (eds.), De wet voorbij. Liber amicorum Luc Huybrechts, Antwerpen, Intersentia, 2010, 222. 
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met de Salduz-wet worden gedacht aan de kleine Franchimont-wet, evenals de wetten inzake 
de bijzondere opsporingsmethoden, DNA, de bescherming bedreigde getuigen, de anonieme 
getuigen, het audiovisueel verhoor, het verhoor op afstand en de verruimde minnelijke 
schikking. LIÉGEOIS acht bijsturingen van de strafprocedure wel degelijk noodzakelijk, maar 
dan niet zozeer om de basisfilosofie van ons systeem te wijzingen dan wel om de werking 
beter te organiseren. Een vereenvoudiging van de procedure moet daarin centraal staan. Hij 
vindt het aangewezen om, na eerst de fundamentele keuze op lange termijn te hebben 
gemaakt, eindelijk werk te maken van een performante strafvordering. Met name een 
strafvordering waarin elke partij weliswaar zijn rol kan spelen op basis van gelijkheid van 
wapens en met respect voor de rechten van verdediging, maar waarin elke overbodige 
procedure overboord wordt gegooid.241 
 
DECAIGNY gaf op de studiedag van de evaluatie van de Salduz-wet aan dat er ook kan 
worden gekozen voor een tussenoplossing en hij pleit voor een “tegensprekelijk inquisitoir 
rechtssysteem”.242 
 
 
BEVRAGING MELDPUNTEN 
 
 

 Bijsturing inquisitoir 
rechtssysteem? 

FEDPOL ? 

LOKPOL NEE 

OM NEE (meerderheid) 
OR NEE 

OVB JA 

AVOCATS.BE ? 

 
 
POLITIE 
 
De Vaste Commissie van de Lokale Politie meent dat ons inquisitoir rechtssysteem (met de 
geheimhouding van het opsporingsonderzoek) niet moet worden aangepast. De Federale 
Politie spreekt zich hier niet over uit. De Federale Politie geeft enkel aan dat de wetgever 
geleidelijk maatregelen van het accusatoir systeem heeft ingevoerd (voornamelijk ten 
voordele van de verdachte) in de voorafgaande fase van het strafproces dat op heden 
hoofdzakelijk inquisitoriaal is.  Ze stelt vast dat deze vermenging van systemen steeds 
moeilijker te verenigen valt en denkt dat er een beleidskeuze nodig zal zijn. Ze wijst er ook op 
dat een evenwicht nodig is tussen de rechten van de verdachte, de rechten van het 
slachtoffer en de zoektocht naar de waarheid. 
 
OPENBAAR MINISTERIE 
 
De meerderheid van de PdK’s (10 op 17) is tegen een bijsturing van het Belgisch inquisitoir 
rechtssysteem. Er wordt opgemerkt dat een globale keuze moet worden gemaakt, gelet op de 
enorme tegenstellingen tussen beide systemen. Er wordt wel vastgesteld dat het inquisitoir 
en accusatoir systeem naar elkaar toe groeien. Aan de ene kant heeft de wet Franchimont 
het vooronderzoek reeds meer, doch voldoende tegensprekelijk gemaakt. Aan de andere 
kant werden met de “passieve houding” van de advocaat min of meer de principes van een 
inquisitoir rechtssysteem behouden. Een zuiver accusatoir systeem zou trouwens in de 
Angelsaksische landen onhoudbaar duur en energierovend blijken te zijn. Er worden wel een 
aantal aanpassingen voorgesteld aan het huidige systeem. Zo wordt het aangewezen geacht 
om de onderzoeksrechter in de regel de taak te geven van rechter van het onderzoek, dit met 
uitzondering van de in de wet bepaalde gevallen waarbij het aangewezen is de 
onderzoeksrechter de volheid van het onderzoek toe te vertrouwen (bv. in dossiers waarbij de 
procureur des Konings onvoldoende de onafhankelijkheid kan waarborgen, zoals in 

                                                 
241 Y. LIÉGEOIS, Studiedag evaluatie van de Salduz-wet, 18 september 2012. 
242 T. DECAIGNY, Studiedag evaluatie van de Salduz-wet, 18 september 2012. 
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onderzoek tegen leden van wetgevende of uitvoerende macht). Daarnaast wordt 
gesuggereerd om het mechanisme van de verjaring te verlaten ten voordele van een systeem 
van de redelijke termijn en het afschaffen van de mogelijkheid van verstek. Ten slotte vindt 
één van de respondenten dat de verplichting moet blijven behouden voor de Staat om à 
charge en à decharge te werken. De burger die niet over voldoende middelen beschikt, moet 
in ieder geval worden beschermd. 
 
De voorstanders (4 op 17) van een bijsturing van het Belgisch inquisitoir rechtssysteem 
stellen eveneens een rechter van het onderzoek voor. De inhoudelijke meerwaarde van de 
onderzoeksrechter aan het onderzoek zelf wordt als “nihil” omschreven, maar hij wordt wel 
beschouwd als een onmisbare waarborg tegen inbreuken op de fundamentele rechten en 
vrijheden. Bovendien kan daardoor de ganse procedure van regeling van de rechtspleging 
worden opgedoekt, die thans in 90% van de gevallen een obligaat nummertje is en ook aan 
de rechtsbijstand kost. Eén van de PdK’s wil dan weer een bijsturing van het inquisitoir 
systeem om de betwistingen en insinuaties op de zitting te vermijden dat het onderzoek niet 
rechtsgeldig werd gevoerd. Een ander parket vindt dat als tegengewicht van de Salduz-wet 
mogelijks kan worden gedacht aan de introductie en de strafbaarstelling van een “obstruction 
of justice”. Dit houdt de strafbaarstelling in van liegen tijdens een verhoor in een 
strafonderzoek. 
 
De parketten die geen uitgesproken mening hebben over deze vraag delen mee dat dit 
fundamentele vragen zijn die niet zomaar kunnen worden beantwoord. Het geheel moet 
immers worden geplaatst in een groter Europees kader. Eén punt hieruit lichten is weinig 
zinvol. Er wordt nog vermeld dat in plaats van steeds half werk te verrichten, de Belgische 
wetgever al niet beter zou anticiperen op de bestaande Europese rechtspraak door deze om 
te zetten in onze Belgische regelgeving. 
 
ONDERZOEKSRECHTERS 
 
De onderzoeksrechters hebben aangekruist dat ons inquisitoir rechtssysteem niet moet 
worden bijgestuurd. 
 
ADVOCATUUR 
 
AVOCATS.BE vindt dat ze pas na een lang debat hierover een unaniem standpunt kunnen 
formuleren. De OVB stelt wel duidelijk dat ons inquisitoir rechtssysteem moet worden 
aangepast. Met name vinden ze dat het onderzoek extern geheim moet verlopen (zijnde 
zonder perslekken) en intern openbaar waarbij de procespartijen actiever kunnen worden 
betrokken. Evenwel moet hierop een uitzondering worden gemaakt voor heimelijke fases van 
het onderzoek. 
 
 
STUURGROEP 
 
Het betreft een fundamenteel debat. De DSB merkt op dat zij intussen van de minister van 
Justitie de opdracht heeft gekregen om een wetenschappelijke studie uit te schrijven voor een 
praktijkgericht onderzoek met het oog op een modernisering in globo van het Wetboek van 
Strafvordering.243 Dit werd dan ook niet verder binnen de Stuurgroep besproken. 
 
 

4.4.2. Termijn van 24 uur 

 
Een tweede belangrijke vraag die moet worden gesteld, is wat met de grondwettelijke 24-uur 
regel? Deze is vastgelegd in art. 12 GW: “…niemand kan worden aangehouden dan 
krachtens een met redenen omkleed bevel van de rechter, dat moet betekend zijn bij de 
aanhouding of uiterlijk binnen de 24 uur”. 
 

                                                 
243 Zie Algemene beleidsnota Justitie 27 december 2012, nr. 2586/027, 16. 
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Gezien de toevoeging van rechten van verdediging tijdens het vooronderzoek moet de vraag 
worden gesteld of de grondwettelijke 24-uur regel moet behouden blijven, en dit rekening 
houdend met de evoluties van de strafprocedure en of er daaromtrent ook geen meer 
fundamentele bijsturing van het rechtssysteem noodzakelijk is. PENNE behandelde deze 
vraag op de studiedag evaluatie van de Salduz-wet en bracht de volgende overwegingen 
naar voor.244 
 
Op basis van een rechtsvergelijkende overzichtstabel – opgesteld door de DSB op basis van 
een studie van A.M. KALMTHOUT, N.M. KNAPEN en C. MORGENSTEIN245 – blijkt dat de 
arrestatietermijn in de meeste landen beduidend langer is en/of er bestaan mogelijkheden tot 
verlenging. De meerderheid van de landen voorziet ook in een dubbele termijn: een eerste 
termijn om de verdachte voor de rechter of de rechtbank te brengen en een tweede termijn 
waarin deze instantie een beslissing neemt. Enkel België, Roemenië en Luxemburg kennen 
de 24-uur-regel. Dit is niet alleen voor de verschijning voor de rechter, maar ook voor de 
beslissing van de rechter binnen deze termijn. In België en Roemenië zijn deze termijnen 
bovendien vastgelegd in de Grondwet. 
 
De 24-uur regel is op zichzelf een mooi principe voor de bescherming van de vrijheid van 
personen en is een garantie tegen misbruiken.  
 
Tijdens de besprekingen van de Salduz-wet was er een politieke meerderheid voor het 
behoud van de 24-uur regel. De Salduz-wet is bijgevolg uitgegaan van de volgende premisse: 
geen grondwetswijziging, waaruit volgde dat een specifieke regelgeving moest worden 
uitgewerkt gelet op de korte termijn (binnen de twee uren ter plaatse voor overleg, maximum 
30 minuten etc.). Er werd punctueel in uitzonderlijke gevallen een mogelijkheid geboden van 
een bevel tot verlenging door de onderzoeksrechter. 
 
In de eerste evaluatierapporten van de DSB werd vastgesteld dat de termijn van 24 uur 
moeilijk combineerbaar is met de bijkomende Salduz-verplichtingen die binnen deze korte 
termijn moeten worden uitgevoerd. Dit betekent nacht- en weekendprestaties (zie de cijfers in 
het vorige evaluatierapport voor cat. IV: 42% ’s nachts – 25% ‘s weekends). Dit is niet alleen 
zo voor de justitiële en politionele instanties die al langer gewoon zijn te werken op basis van 
24 uur, maar geldt nu ook voor de balie. Voor de advocaten is dit echter moeilijker 
realiseerbaar: vrij beroep, gepersonaliseerde vertrouwensrelatie met cliënten, vervanging de 
volgende dag is moeilijker. Het heeft ook een grote kostprijs en dit in moeilijke budgettaire 
tijden. Het voorstel van de balie om verhoren met advocaten enkel overdag plaats te laten 
vinden past in die redenering. Uit de evaluatierapporten van de DSB blijkt ook dat het bevel 
tot medebrenging weinig wordt toegepast.246 Het wordt restrictief toegepast door 
onderzoeksrechters: alles wat geviseerd wordt in een bevel tot medebrenging, kan ook 
bereikt worden door bevel tot aanhouding, de onderzoeksrechter kan altijd binnen de 5 dagen 
een verdachte vrijlaten. Tevens zijn de voorwaarden te streng: er zijn aanwijzingen nodig en 
er is inbeschuldigingstelling zonder de persoon te hebben gehoord. De politiediensten zijn 
wel vertrouwd om te werken met de termijn van 24 uur, hetgeen als voordeel heeft dat 
dezelfde politieagenten het dossier volledig afhandelen. 
 
Om de 24-uur regel eventueel te hervormen, kunnen drie pistes tot wijziging worden 
aangereikt:247 
 
Als eerste piste kan worden gedacht om de termijn van 24-uur te behouden. De keerzijde 
daarvan is dat men dan wel bereid moet zijn om de meerkost hiervan te betalen. Eventueel 
zou een kostenreductie kunnen worden bereikt door te werken met staatsadvocaten 
(advocaten die enkel Salduz doen en niet worden vergoed per prestatie maar een vaste 
wedde krijgen). Dit dient verder te worden bestudeerd en bekeken. 
 

                                                 
244 H. PENNE, Studiedag evaluatie van de Salduz-wet, 18 september 2012. 
245 Toelichting, Parl. St. Senaat 2010-11, nr. 5-663/1, 27; A.M. KALMTHOUT, M.M. KNAPEN en C. MORGENSTEIN 
(eds.), Pre-trial in European Union. An analysis of Minimal Standards in Pre-Trial Detention and the grounds for 
Regular Review in the Member States of the EU, Nijmegem, Wolf Legal Publishers, 2009, 61. 
246 H. PENNE et al., Evaluatie Salduz wet. Derde tussentijds rapport, 34 en 126. 
247 H. PENNE, Studiedag evaluatie van de Salduz-wet, 18 september 2012. 
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Als tweede piste kan gedacht worden aan een Grondwetswijziging (art. 12, 3
e
 GW is voor 

herziening vatbaar verklaard
248
). Dit kan op twee manieren: enerzijds door de verlenging van 

24 uur naar 48 uur of anderzijds een systeem van schorsing van de 24 uur termijn. 
 
In deze laatste optie wordt de termijn van 24 uur behouden en wordt toch een schorsing 
voorzien vanaf het moment dat de verdachte te kennen geeft dat hij de bijstand van een 
advocaat wenst tot de effectieve komst van de advocaat en tijdens de duur van het 
vertrouwelijk overleg tussen de advocaat en zijn cliënt. De voordelen zijn daarbij dat de 
termijn van 24 uur behouden blijft wat politiek sneller zal worden aanvaard. De verdachte kan 
daarbij zelf kiezen of hij een korte termijn wenst of wacht op de bijstand van de advocaat. Het 
is een praktische en organisatorische oplossing voor de balie. Er zijn immers geen nacht- en 
weekendprestaties indien men dit niet wil. Er is een minder strikte regeling noodzakelijk met 
geen beperking van het overleg tot 30 minuten, geen vereiste van een termijn van 2 uur om 
ter plaatse te zijn. Het is eveneens kostenbesparend. 
 
Als derde piste kan worden gedacht aan een wijziging van het bevel tot verlenging. Het bevel 
tot verlenging zou kunnen worden uitgevaardigd door de procureur des Konings en niet door 
de onderzoeksrechter. De procureur zou de wettelijke toelating krijgen om éénmalig de 
arrestatietermijn te verlengen in het belang van het onderzoek. Op het ogenblik dat de 
procureur nu beslist om de zaak al dan niet in gerechtelijk onderzoek te steken, zou hem een 
bijkomende mogelijkheid worden geboden om de arrestatie eenmalig te verlengen voor de 
uitvoering van bijkomende onderzoeksdaden (bv. controle alibi, kort maatschappelijk 
onderzoek, …).  
De zaak kan dan eventueel verder worden afgehandeld in een opsporingsonderzoek 
(toepassing snelrecht, oproeping bij proces-verbaal, rechtstreekse dagvaarding, 
strafbemiddeling, minnelijke schikking of praetoriaanse probatie). Uit de statistieken van de 
hoven en rechtbanken van 2003 tot en met 2010 (verzameld door het Vast Bureau Statistiek 
en Werklastmeting) blijkt dat de onderzoeksrechter de verdachte nog regelmatig vrijlaat 
binnen de 5 dagen.249 Het systeem via de procureur zou dus minder gerechtelijke 
onderzoeken betekenen en een proceseconomische winst. De gerechtelijke onderzoeken 
impliceren immers de vatting van een onderzoeksrechter, regelingen van de rechtspleging, 
zittingen van de raadkamer met de mogelijkheid tot beroep bij kamer van 
inbeschuldigingstelling. Kortom een belasting van de gerechtelijke keten en een gevoelige 
verlenging van de doorlooptijden, die misschien niet altijd nodig is. De onderzoeksrechter is 
op die manier ontlast van de kleinere, minder zwaarwichtige zaken.  
 
 
BEVRAGING MELDPUNTEN 
 
 

 Aanpassing termijn van 24u? 

FEDPOL JA 

LOKPOL JA 

OM JA (meerderheid) 
OR JA 

OVB NEE 

AVOCATS.BE NEE 

 
 
POLITIE 
 
Zowel de Federale Politie als de Vaste Commissie van de Lokale Politie menen dat van de 
aanhoudingstermijn van 24 uur moet worden afgestapt. De Federale Politie is van mening dat 
deze termijn minstens 48 uur moet bedragen of dat de mogelijkheden van verlening sterk 
moeten worden versoepeld. De Federale Politie vestigt de aandacht op het feit dat de regels 
over de cellen enkel gelden voor aanhoudingen van maximum 24 uur. Deze regels zouden 

                                                 
248 Kamers en de Koning bij verklaring van 7 mei 2010 tot herziening van de Grondwet, B.S. 7 mei 2010. 
249 2010 (1348), 2009 (1222), 2008 (941), 2007 (886), 2006 (1146), 2005 (945), 2004 (551) en 2003 (689). 
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waarschijnlijk moeten worden herzien als de wetgever een wijziging in de aanhoudingstermijn 
overweegt250. 
 
De Vaste Commissie van de Lokale Politie meent dat de aanpassing van de termijn van 24 
uur een nuttige zaak zou zijn. Ze geeft aan dat er binnen een termijn van 24 uur geen serieus 
onderzoek kan worden gevoerd en dat de meeste van haar diensten voor een aanpassing 
zijn. Ze wijst op de moeilijkheid voor de onderzoekers om uren op eenzelfde zaak te werken 
zonder noemenswaardige pauze. Ze voegt er aan toe dat het verlengen van de 
aanhoudingstermijn tot bijvoorbeeld 36 uur de mogelijkheid zou bieden om een aantal 
verhoren te verplaatsen tot op een moment waarop er meer politiepersoneel, advocaten of 
tolken beschikbaar zijn. Een bevel tot verlenging zou dan enkel in uitzonderlijke gevallen 
mogelijk zijn. Ze voegt er aan toe dat een dergelijke aanpassing ook voordelig kan zijn voor 
de verdachte. Ze stelt voor om met andere Staten van de Europese Unie te vergelijken. 
 
OPENBAAR MINISTERIE 
 
Een meerderheid van de parketten (12 op 17) is voor een aanpassing van de grondwettelijke 
termijn van 24 uur. Bijna de helft van de voorstanders pleiten voor een aanhoudingstermijn 
van 48 uur. Er wordt daarbij verwezen naar de situatie in de andere landen van de Europese 
Unie. Eén parket is voorstander van een termijn van 36 uur. Andere PdK’s stellen voor om de 
mogelijkheid te voorzien om de huidige termijn van 24 uur te schorsen vanaf het moment dat 
de advocaat voor bijstand wordt gecontacteerd, of een tolk wordt gevraagd of de arrestatie na 
een bepaald tijdstip plaatsgrijpt (bv. tijdens de nacht zoals in Nederland). Dit heeft als 
voordeel dat er meer verhoren overdag kunnen worden afgenomen, wat primordiaal is voor 
het verhoor van minderjarigen. De organisatie van de Salduz-bijstand kan hierdoor ook 
minder hectisch verlopen. Bovendien zou een uitbreiding van de arrestatietermijn politioneel 
meer mogelijkheden bieden om de kwaliteit van de processen-verbaal en het onderzoek op te 
drijven. Een andere PdK merkt op dat bovendien rekening dient te worden gehouden met de 
internationale dimensie van de criminaliteit en de verhoogde mobiliteit van verdachten. Dit 
noodzaakt in de praktijk steeds vaker tot het vinden van tolken, wat binnen een termijn van 24 
uur niet evident is in functie van de beschikbaarheid van de desbetreffende tolken. Dit 
fenomeen wordt versterkt door het feit dat deze verdachten ook vaker beweren minderjarig te 
zijn, hetgeen bovenop de taalproblemen noodzaakt tot onderzoeksmaatregelen om deze 
beweringen te verifiëren (botscan, tandonderzoek,…), en dit alles binnen de termijn van 24 
uur. Het hoeft geen betoog dat wanneer dergelijke hypotheses zich samen aandienen, met 
meerdere verdachten tegelijk – hetgeen vaker gebeurt – de termijn van 24 uur problematisch 
is. Er wordt nog voorgesteld dat een verlenging van de termijn van 24 uur via mini-instructie 
of door de PdK ook mogelijk moet zijn. De verlenging kan ook afhankelijk worden gesteld van 
het soort misdrijf. 
 
Bij de drie parketten die tegen een aanpassing van de termijn zijn, worden de volgende 
redenen aangehaald. Eén van hen geeft aan dat uit de praktijk niet blijkt dat de termijn van 24 
uur te kort is om verdachten tijdig voor de onderzoeksrechter te kunnen brengen. Een 
uitbreiding van de termijn zou ongetwijfeld leiden tot langere arrestatietermijnen, waarbij 
misbruiken niet uitgesloten zijn. Volgens een andere PdK moet de termijn van 24 uur 
behouden blijven, maar moet er (zoals hierboven al aangehaald) een versoepeling van de 
mogelijkheden tot verlenging worden voorzien. 
 
ONDERZOEKSRECHTERS 
 
De onderzoeksrechters lijken voorstander te zijn van het afstappen van de termijn van 24 uur. 
Zo wordt aangegeven dat door de Salduz-wet en de moeizame toepassing hiervan, de 24 uur 
meer en meer in het gedrang komt. In een groot arrondissement waar veel voorleidingen 
plaatsvinden, wordt de werkdruk veel te hoog hetgeen zorgt voor een kwaliteitsverlies van de 
verhoren en de aanhoudingsmandaten. Een onderzoeksrechter stelt voor om de termijn te 
verhogen naar 36 uur of een schorsing te voorzien (om een tolk te zoeken, een 
wetsgeneesheer te vorderen, enz.). 
 

                                                 
250 Zie ook infra in het deel Stuurgroep. 
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ADVOCATUUR 
 
De beide Ordes zijn geen voorstander van het afstappen van de arrestatietermijn van 24 uur. 
Voor AVOCATS.BE wijst de praktijk geenszins uit dat er een noodzaak is om deze essentiële 
waarborg te wijzigen. De OVB is wel te vinden voor een schorsing voor de tijd die het zoeken 
van een advocaat vergt. De snelle tussenkomst van de onderzoeksrechter achten ze een 
belangrijke waarborg voor de - vermoed onschuldige - verdachte. 
 
 
STUURGROEP 
 
Op basis van de antwoorden van de meldpunten werden aan de Stuurgroep de volgende 
voorstellen voorgelegd: 

- Een eenvoudige verlenging voor alle zaken naar 36 uur of 48 uur 
- Een verlenging voor bepaalde zaken, afhankelijk van: 

- het uur van vrijheidsberoving 
- de tussenkomst tolken 
- eventueel het soort misdrijven 

- Een systeem van schorsing: 
- tijdens de nacht (cf. Nederland) 
- tot de komst van de advocaat 

- Een verlenging: 
- bij mini-instructie 
- door de procureur des Konings 

 
Met uitzondering van AVOCATS.BE zijn alle leden van de Stuurgroep voorstander van een 
verlenging van de termijn van 24 uur. Hierbij wordt voor eenvoud gepleit en een algemene 
verlenging voorgesteld, gezien elke tussenoplossing stof zou kunnen zijn voor discussie en 
interpretatie. De voorstellen tot verlenging variëren hierbij van 36 uur tot 48 uur. 
 
 

4.4.3. Uitbreiding naar alle verhoren en onderzoekshandelingen 
 
Het EHRM oordeelde dat het recht op een eerlijk proces tevens vereist dat een advocaat 
aanwezig is bij alle onderzoekshandelingen die een persoonlijke inbreng van de verdachte 
vereisen251, zoals een fotoherkenning252, een line-up253 of de reconstructie van de feiten254. 
 
Daarnaast voorziet het voorstel van EU-richtlijn betreffende het recht op toegang tot een 
advocaat (de zogenaamde maatregel C van de Routekaart) in nieuwe verregaande vereisten, 
zoals (vermoedelijk) de bijstand van de advocaat bij elk verhoor en onderzoekshandeling.  
 
Uit een bevraging, die begin 2012 werd gehouden in het kader van de totstandkoming van 
deze richtlijn, blijkt trouwens dat alle (25) bevraagde EU-lidstaten reeds een vorm van 
bijstand van een advocaat kennen. Niettemin zijn er veel verschillen tussen de lidstaten (bv. 
inzake de rol van de advocaat tijdens het verhoor en de regeling van de rechtsbijstand). 
Wanneer naar onze buurlanden wordt gekeken, heeft Frankrijk in 2011 ook zijn wetgeving 
aangepast onder invloed van de rechtspraak van en een veroordeling door het EHRM. 
Nederland is nog volop bezig met het uitwerken van wetgeving ter zake, maar heeft wel reeds 
richtlijnen voorzien. In Duitsland bestond er wel al een wettelijke regeling, maar is het 
belangrijk om op te merken dat deze aan effectiviteit verliest doordat er geen systeem van 
kosteloze rechtsbijstand bestaat dat door de staat wordt georganiseerd. Tot slot is in 
Engeland en Wales vanuit een Angelsaksische rechtstraditie de bijstand van een advocaat 
reeds lang voorzien, wat nu volop lijkt te zijn ingeburgerd. 
 

                                                 
251 R. VERSTRAETEN, Handboek Strafvordering, 5de editie, Antwerpen, Maklu, 2012, nr. 543, 304-305. 
252 EHRM 17 februari 2009, nr. 16500/04, Ibrahim Oztürk, §§ 6 en 46-53. 
253 EHRM 20 april 2010, nrs. 12315/04 and 17605/04, aska en Lika, §§ 67-68. 
254 EHRM 29 juni 2010, nr. 12976/05, Karadag, §47. 
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Zodoende heeft de bijstand van de advocaat volop ingang gevonden in de andere EU-
lidstaten en gezien België zich inschrijft in de Europese rechtsorde van het EHRM en de 
beginselen van de Europese Unie, zal België zich bijgevolg verder dienen te conformeren 
aan de bijkomende vereisten inzake de bijstand van de advocaat. Sowieso zal dus binnen 
afzienbare tijd een nieuwe evenwichtsoefening moeten worden gemaakt zoals bij de 
totstandkoming van de Salduz-wet. Net als bij de vorige evenwichtsoefening zal het belangrijk 
zijn om met alle betrokken actoren opnieuw te zoeken naar de meest werkbare oplossing 
voor de actoren op het terrein waarbij de justitiabelen hun rechten zo effectief mogelijk 
kunnen uitoefenen en dit in tijden waar de budgettaire mogelijkheden nog veel beperkter zijn. 
 
Aan de meldpunten werd bijgevolg de vraag gesteld wat ze vinden van een uitbreiding van de 
bijstand van de advocaat naar alle verhoren en onderzoekshandelingen en op welke wijze dit 
het best zou kunnen worden gerealiseerd. 
 
 
BEVRAGING MELDPUNTEN 
 
POLITIE 
 
Wat betreft de uitbreiding van de bijstand van de advocaat naar alle verhoren en 
onderzoekshandelingen, heeft de Federale Politie geen principiële bezwaren tegen de 
aanwezigheid van advocaten (ook al vinden de meeste van haar diensten dat deze regeling 
de indruk wekt dat de kwaliteit van het politiewerk in vraag wordt gesteld).  
 
De Federale Politie wijst er evenwel op dat het nutteloos zou zijn een onuitvoerbaar systeem 
op te zetten. De Federale Politie en de Vaste Commissie van de Lokale Politie vestigen de 
aandacht op volgende punten: 
- De kost en de beschikbaarheid van advocaten. De vraag wordt gesteld of de 

beschikbaarheid van de advocaten een dergelijke uitbreiding mogelijk maakt; 
- De uitvoerbaarheid van het strafonderzoek (ontdekken van de waarheid of 

overtuigende elementen) en de bescherming van het algemeen belang en de 
slachtoffers; 

- De behoefte om tijdverlies dat schadelijk is voor de procedure te vermijden (wachten 
op advocaten, besprekingen, toename van het politiepersoneel, enz.). Voor de 
daaropvolgende verhoren kan de onderzoeker zijn werk niet aanpassen in functie 
van de beschikbaarheid en de agenda van de advocaat. In eenzelfde zaak worden 
bovendien soms meerdere onderzoeken gelijktijdig door verschillende onderzoekers 
gevoerd en is het voor de advocaat moeilijk om op verschillende plaatsen aanwezig 
te zijn; 

- De toegang tot alle politietechnieken, de toenemende problemen van ontsporingen in 
de media, het openbaar maken van operaties door de advocaten, enz. moet worden 
vermeden. 

- Probleem voor de uitbreiding tot huiszoekingen of kleinere onderzoekshandelingen 
(raadplegen van de GSM, labo, alcoholtest, snelheidscontrole van de bromfiets, 
enz.); 

- Probleem voor de uitbreiding tot verkeerszaken. Dit zou het aantal beschikbare 
politieagenten voor verkeerszaken doen dalen; 

- De noodzaak om in ruimere zin stil te staan bij het inquisitoire systeem van de fase 
die aan het strafproces voorafgaat. 

 
Indien deze bijstand moet worden uitgebreid, gaat de Federale Politie ervan uit dat dit zo veel 
mogelijk tot de zwaarste zaken moet worden beperkt en dat de nodige financiële middelen 
moeten worden toegekend (infrastructuur, bijkomend personeel, …). Volgens de Federale 
Politie en de Vaste Commissie van de Lokale Politie moet bij het budget en de 
beschikbaarheid van de advocaten (of het gebruik van kabinetsmedewerkers van advocaten 
of gegradueerden in de rechten) worden stilgestaan. De Vaste Commissie van de Lokale 
Politie stelt voor om passief in deze bijstand te voorzien. De Federale Politie raadt ook aan 
om na te denken over de huidige telecommunicatiemiddelen: videoconferencing, audiovisuele 
opname,… 
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OPENBAAR MINISTERIE 
 
De meerderheid van de parketten (11 op 17) is eerder terughoudend ten aanzien van een 
evolutie van een uitbreiding van de bijstand van een advocaat naar alle verhoren en 
onderzoekshandelingen. Een aantal parketten wijzen op de problemen in de huidige regeling, 
o.a. het feit dat advocaten nu soms al niet afkomen en dat het praktisch onhaalbaar is op 
politieniveau. Sommige parketten wijzen erop dat bepaalde onderzoekshandelingen moeten 
worden uitgesloten van het recht op bijstand van een advocaat, met name deze die een 
verrassingseffect vereisen (telefonie, huiszoeking…). Volgens één van de PdK’s zal het 
noodzakelijk zijn om bepaalde technieken afdoende af te schermen zoals de bijzondere 
opsporingsmethoden. Tevens moet een duidelijke regeling worden getroffen voor de bijstand 
van de advocaat: afspraken, tijdstippen, termijnen en aard van de bijstand. Dit zal immers 
weer enorme gevolgen hebben op capaciteits- en budgettair gebied. Er wordt dan ook 
voorgesteld om de verhoren van personen die niet van hun vrijheid zijn beroofd uit te sluiten 
van een uitbreiding, zo niet zal de pro deo-bijstand niet meer betaalbaar zijn. Eén van de 
PdK’s kaart het probleem van de rechtsongelijkheid aan, alleen de vermogende cliënten 
zullen nog goed worden verdedigd. Voor een andere PdK is de uitbreiding problematisch 
voornamelijk voor de materies jeugd, verkeer en intra-familiaal geweld. Een werkpiste zou 
kunnen zijn om te focussen op de gerechtelijke onderzoeken aangaande misdrijven die 
voorkomen op de TAP-lijst. Dit biedt het voordeel dat het om een objectief criterium gaat. 
Bovendien is het verdedigbaar om te focussen op gerechtelijke onderzoeken, omdat in 
dergelijke gevallen in ons rechtssysteem de belangen veel groter zijn.  
 
Twee PdK’s staan wel relatief positief ten aanzien van de evolutie van een uitbreiding van de 
bijstand. De ene vindt dit een goede evolutie voor de verdachten die niet van hun vrijheid zijn 
beroofd. Ze kunnen immers onder druk worden gezet en ook voor hen is een controle 
noodzakelijk bij het verhoor en de wedersamenstelling. De andere PdK is voorstander met 
het voorbehoud dat dit niet op kosten van de schatkist gebeurt. 
 
In het geval van een uitbreiding van de bijstand van de advocaat worden er verschillende 
voorstellen geformuleerd om deze uitbreiding zo optimaal mogelijk te realiseren, met name: 

- Het hervormen van de rechtsbijstand in een verplichte rechtsbijstandsverzekering. 
Daarbij aansluitend wordt het idee gelanceerd om te werken met permanent bereikbare 
staatsadvocaten; 

- Het beperken van de bijstand tot bepaalde categorieën van personen. De verdachten 
die niet van hun vrijheid zijn beroofd, dienen hun eigen advocaat mee te brengen 
indien ze dit willen. Zo niet vindt het verhoor plaats zonder de advocaat. Er wordt ook 
een wijziging voorgesteld van de huidige categorieën. Een PdK vindt de categorieën 2 
en 3 volstrekt nutteloos, ze dienen te worden afgeschaft. In beide gevallen is er immers 
de vrijheid van komen en gaan en geniet men van het zwijgrecht. De betrokkene kan 
onder geen enkel beding worden verplicht om te blijven en a fortiori om een verklaring 
af te leggen; 

- Het verlengen van de termijn van 24 uur in de Grondwet zodat de kostprijs beperkt zou 
blijven, aangezien nachtelijke verhoren niet meer noodzakelijk zullen zijn (zie ook 
supra bij de termijn van 24 uur). 

 
ONDERZOEKSRECHTERS 
 
Dit onderdeel werd niet beantwoord door de onderzoeksrechters, met uitzondering van de 
opmerking dat ze dit “fantaisiste” vinden en dat zolang er geen geld is, het nutteloos is om 
nieuwe normen op te leggen die veel bijkomende kosten met zich zullen meebrengen. 
 
ADVOCATUUR 
 
AVOCATS.BE staat gunstig tegenover de uitbreiding van de bijstand van de advocaat naar 
alle verhoren én onderzoekshandelingen zoals voorzien in het voorstel van EU-richtlijn en 
verwijst hiervoor naar hun vernietigingsberoep bij het Grondwettelijk Hof. De OVB staat dan 
weer positief tegenover een uitbreiding naar alle onderzoekshandelingen waarin er een 
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betrokkenheid is van de verdachte; in het bijzonder indien er een actieve tussenkomst, 
medewerking of keuze (bv. bij de huiszoeking) van de verdachte mogelijk is. 
 
Voor de OVB kan de uitbreiding worden gerealiseerd door: 

- De audiovisuele opname ter controle van het verhoor, hetgeen zijdelings ook de 
afstand kan bevorderen; 

- Een centralisatie van advocaten- en verhoorpermanenties; 
- Een algemene hervorming van de strafprocedure met nadruk op het vooronderzoek 

en een actieve participatie van de verdachte aan het vooronderzoek. Zijdelings kan dit 
ook bijdragen tot een responsabilisering van de partijen. 

 
AVOCATS.BE vindt het essentieel om: 

- De middelen aan te passen die worden verleend aan de Bureaus voor Juridische 
Bijstand. 

 
 
STUURGROEP 
 
Vanuit de Stuurgroep wordt opgemerkt dat de bijstand van de advocaat wel door de op til 
staande EU-richtlijn kan worden uitgebreid naar alle verhoren en onderzoekshandelingen, 
maar dat deze bijstand dan niet noodzakelijk op dezelfde wijze dient te verlopen als binnen 
de 24 uur. De rechten dienen te worden gegeven, maar wel op een wijze dat het systeem kan 
blijven functioneren. Zeker als er een uitbreiding wordt voorzien voor verhoren van misdrijven 
van minder dan één jaar, moet het systeem kunnen blijven functioneren en zal een 
hervorming van de procedure zijn aangewezen. 
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4.5. Andere voorstellen 
 
 
Ter afronding is aan de meldpunten nog de vraag gesteld of ze nog andere suggesties 
wensten te doen voor mogelijke relevante aanpassingen of bijsturingen. 
 
In de literatuur konden we alvast nog de volgende suggesties optekenen. Met name wordt in 
de CPT standaarden vermeld dat het van belang is om aandacht te hebben voor: 

− Het voorzien van vorming in verhoortechnieken voor het verhoren van verdachten; 
− Het opstellen van een gedragscode voor het verhoren van verdachten; 
− Het ontwikkelen van onderzoekstechnieken zodat er minder afhankelijkheid is van 

bekentenissen en andere bewijzen verkregen door middel van verhoren; 
− Het voldoen aan de elementaire vereisten op het vlak de fysieke omstandigheden bij 

een detentie; 
− Het voldoen aan de nodige vereisten voor verhoorlokalen.255 

 
Verder werd door RANS nog voorgesteld om in het kader van de Salduz-wet te voorzien in 
gezamenlijke opleidingen voor politiebeambten, magistraten en advocaten, evenals het 
veralgemenen van niet-suggestieve verhoortechnieken voor minderjarigen (om deze niet 
enkel voor te behouden voor het audiovisueel verhoor).256 
 
 
BEVRAGING MELDPUNTEN 
 
POLITIE 
 
Tot slot benadrukt de Federale Politie dat een reflectie moet worden gevoerd over: het recht 
van de slachtoffers om tevens door een advocaat te worden bijgestaan en de nood om 
pragmatisch en simpel te werk te gaan zodat het gerecht over de nodige middelen kan 
beschikken om zijn taak tot een goed einde te brengen. Ze stelt zich de vraag of nutteloze 
formalismen in een wetswijziging tot een minimum kunnen worden herleid. De Vaste 
Commissie van de Lokale Politie wenst duidelijke richtlijnen over het videoverhoor. Ze stelt 
ook voor om in andere Lidstaten van de Europese Unie na te gaan of het uitbreiden van de 
bijstand naar alle verhoren tot de specialisering van bepaalde advocaten heeft geleid, 
waardoor het gebrek aan advocaten zou zijn opgelost. 
 
OPENBAAR MINISTERIE 
 
De PdK’s hebben nog de volgende bijkomende voorstellen geformuleerd: 
- Het voorzien dat het slachtoffer ook kan worden bijgestaan door een advocaat vanaf het 

begin van de procedure, zoals in Frankrijk; 
- Het voorzien dat er een permanentie advocaat beschikbaar is bij het parket; 
- Het afschaffen van de burgerlijke partijstelling, aangezien het tijdrovend is en quasi geen 

resultaat zou opleveren; 
- Het aanpassen van het Wetboek van Strafvordering door het voorzien van een duidelijk 

overzicht van bevoegdheden van het de politie, het parket en de onderzoeksrechter, met 
een overzicht van de hieraan gekoppelde sanctieregeling. 

 
ONDERZOEKSRECHTERS 
 
De opmerkingen werden in de desbetreffende onderdelen ingevoegd. 
 
ADVOCATUUR 

                                                 
255 CPT Standards, 2002 – Rev. 2011, http://www.cpt.coe.int/en/docsstandards.htm, 6-14. 
256 P. RANS, “De toepassing van de Salduzwet op de minderjarigen. Een versterkte bescherming voor de 
minderjarigen omwille van de kwetsbaarheid verbonden aan hun leeftijd” in GOOSSENS, F., BERKMOES, H., 
DUCHATELET, A. en HUTSEBAUT, F. (eds.), De Salduzregeling: theorie en praktijk, vandaag en morgen, Brussel, 
Politeia, 2012, 81-82. 
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AVOCATS.BE vindt het essentieel dat de traditionele rol van de advocaat wordt 
gerespecteerd en dat voldoende middelen ter beschikking worden gesteld om deze op 
correcte wijze te vergoeden. 
 
 
STUURGROEP 
 
De volgende voorstellen werden opgelijst op basis van de antwoorden van de meldpunten: 

- Het aanpassen van categorie III (wegens tijd- en capaciteitsverlies, meer PV’s 
zonder verhoor); 

- Het voorzien van de bijstand van de advocaat voor slachtoffers; 
- Het opstellen van een richtlijn voor het videoverhoor; 
- Het afschaffen van de burgerlijke partijstelling; 
- Het aanpassen van het Wetboek van Strafvordering. 

 
De Stuurgroep staat stil bij het eerste voorstel i.v.m. het aanpassen van categorie III. Er wordt 
opgemerkt dat dit samenhangt met de vraag of al dan niet bij alle verhoren bijstand zal 
moeten worden voorzien. Er wordt wel bevestigd dat het systeem van de uitnodiging bij 
categorie III meer PV’s zonder verhoren tot gevolg heeft en eveneens meer seiningen. 
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4.6. Besluit 
 
 
In het juridisch luik is een wetsevaluatie verricht. In afwachting van de beroepen tot 
nietigverklaring bij het Grondwettelijk Hof en de Raad van State (van de Salduz-wet en de 
COL 8/2011 van het College van Procureurs generaal), evenals de op til staande EU-richtlijn 
betreffende het recht op toegang tot een advocaat, diende de wetsevaluatie te worden 
beperkt tot de huidige Salduz-wet. De uitspraken van het Grondwettelijk Hof zijn ondertussen 
wel gewezen, maar weliswaar pas op 14 februari 2013 zodat we de mogelijke gevolgen ervan 
niet meer hebben kunnen opnemen in dit luik. 
 
Voor de wetsevaluatie is vooreerst een oplijsting gemaakt van de in de rechtsleer, de 
rechtspraak en in de vorige evaluatierapporten in de praktijk gesignaleerde juridische 
problemen en wetgevende suggesties inzake de huidige Salduz-wet, de richtlijnen en de 
praktijk ter zake. Op basis daarvan werd een vragenlijst opgemaakt die werd voorgelegd aan 
de zes meldpunten Salduz van de betrokken actoren, uit de antwoorden bleken vaak 
tegenstrijdige standpunten. Vervolgens werd de analyse van hun antwoorden afgetoetst met 
de Stuurgroep Salduz om tot concrete gedragen voorstellen te komen. Op bepaalde vlakken 
werden wijzigingen voorgesteld, op andere vlakken werden deze juist niet noodzakelijk of 
onmiddellijk aangewezen geacht. Over de meeste voorstellen tot eventuele aanpassing van 
de huidige regelgeving of praktijk bestond vaak geen consensus in de Stuurgroep. We lijsten 
hierna de belangrijkste bevindingen van de wetsevaluatie op. 
 
 
I. SALDUZ-WET, RICHTLIJNEN EN PRAKTIJK 
 
1) Suggesties tot wijziging 
 
Wijziging bepalingen van de Salduz-wet 
 
Binnen de Stuurgroep was er een consensus om op drie punten de Salduz-wet te wijzigen. 
 
Ten eerste vindt de Stuurgroep dat de audiovisuele opname ter controle van het verhoor een 
belangrijk controlemiddel is die dient te worden ingeschreven in art. 47bis Sv. (waarbij wordt 
bepaald dat dergelijke opname niet onder het toepassingsgebied van art. 112ter Sv. valt). De 
opname wordt niet beschouwd als een alternatief voor de bijstand van de advocaat. Een 
opname wordt wel aangewezen geacht voor verhoren zonder advocaat en idealiter zelfs 
verplicht gesteld voor alle verhoren. Op dit ogenblik wordt een verplichting evenwel niet 
haalbaar geacht, hiertoe dienen eerst de nodige financiële middelen ter beschikking te 
worden gesteld. Het gebruik van de webcam wordt daarbij gezien als een interessante piste 
om de opnames te verrichten (hiermee kan rekening worden gehouden in het bestek bij een 
vervangingsronde van de computers). Daarnaast dringt zich een kostenanalyse op van de 
bewaring van de opnames. 
 
Ten tweede is de Stuurgroep voorstander van het verduidelijken van de term “vergezellen” bij 
de reconstructie van de feiten in art. 62 Sv. Daarbij wordt opgemerkt dat de rol van de 
advocaat onverminderd moet kunnen gelden als bij art. 47bis Sv., deze zou zelfs soepeler 
kunnen worden opgevat. Hiertoe zou in art. 62 Sv in het 1e lid de term “bijwonen” kunnen 
worden gebruikt (zoals in het 2e lid), wat actiever overkomt. Het wordt echter niet nodig 
geacht om de mogelijkheid tot het gebruiken van videoschermen in de wet te expliciteren. 
Deze werkwijze kan worden begrepen onder “vergezellen”. Een mogelijke schending van de 
rechten van verdediging dient geval per geval door de rechtspraak en de rechtsleer te worden 
beoordeeld. Evenmin vindt de Stuurgroep het opportuun om uitzonderingen op het 
“vergezellen” in art. 62 Sv. te voorzien. Deze fase wordt te belangrijk geacht en de 
reconstructie kan steeds op een andere wijze worden georganiseerd indien zich een 
veiligheidsprobleem zou stellen. Een sanctie wordt door de meldpunten, met uitzondering van 
de balie, evenmin nodig bevonden. Dit dient opnieuw geval per geval door de rechtspraak en 
de rechtsleer te worden beoordeeld. 
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Ten derde meent de Stuurgroep dat een wettelijke regeling noodzakelijk is teneinde het bevel 
tot verlenging uit te sluiten van de mini-instructie en op te nemen bij de uitzonderingen van 
art. 28septies Sv. Verder dient de wijze van betekenen van het bevel tot verlenging in art. 
15bis Voorlopige Hechteniswet te worden gespecificeerd. Deze betekening is nu niet 
geregeld, deze is wel ingeschreven in de COL 8/2011. 
 
Daarnaast kunnen we nog een punt vermelden dat werd gesuggereerd door de Denktank 
Salduz van het College van Procureurs-generaal. Met name stelt de Denktank Salduz voor 
om de term “vertrouwenspersoon” in artikel 2bis § 3 Voorlopige Hechteniswet te vervangen 
door bv. “contactpersoon” (wegens verwarring met de “vertrouwenspersoon voor 
minderjarigen”). 
 
Wijziging richtlijnen en praktijk 
 
Om het probleem te ondervangen van de uitnodiging voor het verhoor van een minderjarige 
verdachte van categorie III, stelt de Stuurgroep verder voor van sowieso een advocaat voor 
hen te voorzien. Dit wordt een meer adequate oplossing bevonden dan het aanpassen van 
de regeling voor het versturen van een uitnodiging. Deze oplossing sluit ook aan bij de optie 
die reeds werd genomen om de webapplicatie van de permanentiedienst van de balie in die 
zin aan te passen en uit te breiden naar minderjarige verdachten van categorie III (nog te 
voorzien bij een toekomstige aanpassing van de webapplicatie).  
 
 
2) Geen noodzaak tot wijziging of tot onmiddellijke wijziging 
 
Over bepaalde bepalingen was er binnen de Stuurgroep een consensus om deze juist niet 
verder wettelijk te regelen of gewoon te behouden. 
 
Zo wordt het niet aangewezen geacht om het begrip “verhoor” wettelijk te definiëren. Indien 
de wetgever toch zou willen opteren voor een wettelijke definitie, merkt de Stuurgroep op dat 
er reeds voldoende voorbeelden bestaan (bv. in de COL 8/2011). In de wet zou dan een korte 
definitie kunnen volstaan, die dan verder zou kunnen worden uitgewerkt in een omzendbrief 
van het College van Procureurs-generaal. Een verdere invulling van het begrip verhoor komt 
sowieso toe aan de rechtspraak en de rechtsleer. Alle gevallen kunnen nu eenmaal niet in de 
wet worden opgenomen en voorzien, het is een evolutief begrip. 
 
Verder meent de Stuurgroep dat het niet noodzakelijk is om de wettelijke regeling inzake het 
inlichten van een vertrouwenspersoon aan te passen. De politionele en justitiële actoren 
moeten de mogelijkheid hebben om flexibel om te gaan met het inlichten van de 
vertrouwenspersoon (zonder vaste termijn, noch het systematisch informeren van de 
procureur des Konings of de onderzoeksrechter).  
 
Inzake de medische bijstand zijn binnen de Stuurgroep de actoren unaniem van mening dat 
de wet voldoende duidelijk is dat dit een recht is waar de verdachte zelf moet om verzoeken 
(en geen automatisme is). Alle actoren, met uitzondering van de balie, zijn evenwel tegen het 
vastleggen in de wet op welk ogenblik en op welke wijze het medisch onderzoek moet 
gebeuren. Volgens de balie moet in de wet worden ingeschreven dat het medisch onderzoek 
moet plaatsvinden vanaf het ogenblik dat de verdachte het vraagt en met respect voor het 
beroepsgeheim. Daarnaast is in de Stuurgroep een discussie gesignaleerd of de medische 
bijstand al dan niet onder de gerechtskosten valt (er wordt melding gemaakt van lokale 
politiezones waar deze kosten ten laste vielen van de gemeente). De Stuurgroep beschouwt 
dit als gerechtskosten en geeft aan om het Koninklijk Besluit van 28/12/1950 inzake de 
gerechtskosten aan te passen. 
 
Het verplicht telefonisch afstandscontact mag volgens de Stuurgroep eveneens (voorlopig) 
worden behouden, in afwachting van de EU-richtlijn betreffende het recht op toegang tot een 
advocaat. Eventueel kan de procedure wel worden verbeterd en gerationaliseerd. 
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Over de vraag of er verder mag worden doorgevraagd wanneer de verdachte zich op zijn 
zwijgrecht beroept, is er grote verdeeldheid bij alle beroepsgroepen (behalve bij de politie). 
De Stuurgroep meent dat hierover best geen voorstel tot wetswijziging wordt geformuleerd. 
Het wordt aan de rechtspraak overgelaten om in concreto te oordelen of er sprake is van een 
schending van het zwijgrecht. 
 
In verband met het voorzien van een uitzondering voor audiovisuele verhoren van 
minderjarige slachtoffers of getuigen wordt door de Stuurgroep dan weer vastgesteld dat dit 
al is opgelost in de praktijk, zodat een wetswijziging niet meer nodig is. Gespecialiseerde 
onderzoekers van de federale politie hebben een verhoortechniek ontwikkeld waarin de 
mededelingen van art. 47bis Sv. vervat zitten. Voor minderjarige verdachten wordt het vanuit 
de meldpunten wel opportuun geacht dat deze voornamelijk zouden worden bijgestaan door 
jeugdadvocaten, maar er zijn wel praktische bezwaren. Uiteindelijk wordt dit gezien als een 
verantwoordelijkheid voor de balie. 
 
Een hervorming van het bevel tot verlenging wordt ten slotte dit ogenblik niet aangewezen 
geacht, dit hangt immers samen met het debat over de arrestatietermijn van 24 uur. 
 
Daarnaast zijn nog enkele andere bepalingen door de meldpunten en de Stuurgroep 
gesignaleerd die het voorwerp zouden kunnen uitmaken van een wijziging van de regelgeving 
en de praktijk, maar waarvan de wijziging op dit ogenblik nog niet onmiddellijk 
aangewezen lijkt om praktische redenen en/of in afwachting van de EU-richtlijn en verdere 
rechtspraak. 
 
Wat betreft de mededeling van rechten wordt vanuit de Stuurgroep bevestigd dat de rechten 
te dikwijls worden herhaald. Deze rechten zouden niet meer moeten worden herhaald indien 
de verdachte een advocaat heeft geconsulteerd. Het wordt gezien als een taak van de 
advocatuur om de rechten verder uit te leggen. Niettemin vindt de advocatuur het op dit 
ogenblik niet opportuun om de mededeling van rechten volledig weg te nemen van de politie. 
Indien het systeem ideaal zou functioneren met voldoende advocaten, zou dit wel een optie 
kunnen zijn. Vanuit de politie wordt wel aangegeven dat de politie, het parket of de 
onderzoeksrechter zich tijdens het verhoor zouden kunnen beperken tot het stellen van de 
vraag of de verdachte nog vragen heeft over de rechten (die eerst ter kennis werden gebracht 
door middel van de verklaring van rechten en daarna werden vermeld in het PV van verhoor). 
Als bewijs van de kennisgeving van de rechten geldt dan het door de verdachte 
ondertekende PV van verhoor. Bijzondere aandacht dient wel te gaan naar kwetsbare 
verdachten, analfabeten en personen met een handicap. Ten slotte is vanuit de praktijk nog 
de vraag gesteld tot vertaling van de verklaring van rechten in nog andere talen dan reeds 
voorzien. 
 
Over het voorafgaand vertrouwelijk overleg van een van zijn vrijheid beroofde verdachte met 
een advocaat bestaat geen unanimiteit binnen de Stuurgroep om dit voornamelijk telefonisch 
te houden. De advocatuur geeft de voorkeur aan een overleg ter plaatse. Het wordt belangrijk 
geacht om de verdachte in persoon te kunnen spreken. De politionele en justitiële actoren 
vinden daarentegen dat het overleg wel voornamelijk telefonisch kan plaatsvinden, zodat de 
advocaat niet dadelijk ter plaatse moet komen. Dit heeft als praktische voordelen dat het 
sneller en goedkoper is en voor minder veiligheidsproblemen zorgt. Op sommige plaatsen 
blijkt dit al een gangbare praktijk te zijn. De stuurgroep meent dat het daarom is aangewezen 
om de twee mogelijkheden voor het overleg te behouden, zijnde zowel ter plaatse als 
telefonisch. 
 
Er is evenmin unanimiteit binnen de Stuurgroep om op dit ogenblik in de wet aan de advocaat 
een meer actieve rol toe te kennen bij de bijstand tijdens het verhoor van een van zijn vrijheid 
beroofde verdachte. Er wordt wel opgemerkt dat in de COL 8/2011 en in de praktijk de 
bijstand reeds soepeler wordt toegepast dan in de wet. Voor de advocatuur gaat dit echter 
nog niet ver genoeg en stemt dit nog niet overeen met de rechtspraak van het EHRM. Dit zijn 
de traditionele breuklijnen die reeds duidelijk waren ten tijde van de parlementaire 
voorbereidingen van de Salduz-wet. De Stuurgroep meent dat de uitspraken van het 
Grondwettelijk Hof en de EU-richtlijn moeten worden afgewacht om deze rol verder te 
preciseren. Daarnaast is er evenmin overeenstemming om de geheimhoudingsplicht van de 
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advocaat te veralgemenen. De balie bemerkt dat er al een beroepsgeheim bestaat en dat in 
bepaalde gevallen de advocaat soms moet kunnen spreken. Daarentegen is er wel 
consensus om er niet voor te opteren om de bijstand door een advocaat voornamelijk voor te 
behouden voor het verhoor door de onderzoeksrechter. 
 
Wat betreft het centraliseren van de plaats van het verhoor zien we ook terug de traditionele 
breuklijnen en is alleen de balie voorstander (en dan vooral in Brussel). De politionele en 
justitiële actoren zijn tegenstander. Ze vinden dat de verplaatsingen te tijdrovend zijn indien 
grote afstanden moeten worden afgelegd, dat aangepaste infrastructuur en de nodige 
financiële middelen ontbreken, en dat het slachtoffer zich dan wel dient te verplaatsen. De 
discussie over het zoveel mogelijk afnemen van verhoren overdag is dan weer gelinkt aan 
een eventuele verlenging van de termijn van 24 uur.  
 
Tot slot is in de Stuurgroep opgemerkt dat de huidige sanctieregeling zoals voorzien in art. 
47bis, §6 Sv. niet zal kunnen behouden blijven en zal moeten worden aangepast. De 
rechtspraak van het Hof van Cassatie, de uitspraak van het Grondwettelijk Hof en de 
toekomstige EU-richtlijn betreffende de toegang tot een advocaat zullen uitsluitsel moeten 
geven over de wijze waarop de sanctieregeling moet worden bijgestuurd. 
 
 
II. TE REGELEN IN RICHTLIJNEN 
 
Verder werden er door de meldpunten nog enkele suggesties gedaan om nog bepaalde 
praktijken te regelen in richtlijnen van het College van Procureurs-generaal. Bijvoorbeeld het 
expliciteren van het gebruik van de Salduz-rechten door de bijzondere inspectiediensten. 
Deze voorstellen zullen worden overgemaakt aan het College van Procureurs-generaal. 
 
 
III. AANPASSEN VAN ANDERE GERELATEERDE WETGEVING 
 
De meldpunten hebben eveneens een reeks suggesties gedaan voor de omzetting in de 
Belgische wetgeving van de EU-richtlijn 2010/64/EU van 20 oktober 2010 betreffende het 
recht op vertolking en vertaling in strafprocedures. Deze zullen worden overgemaakt aan het 
Directoraat-generaal Wetgeving van de FOD Justitie in het kader van de omzetting die moet 
plaatsvinden uiterlijk tegen 27 oktober 2013. 
 
De hervorming van de financiering van de kosteloze rechtsbijstand maakt dan weer het 
voorwerp uit van overleg met de minister van Justitie. Binnen de Stuurgroep werd wel 
opgemerkt dat het weinig nut heeft om een volledig systeem voor Salduz op te zetten en dit 
dan te laten evalueren als evenwel niet voldoende middelen ter beschikking worden gesteld. 
 
 
IV. MEER FUNDAMENTELE BIJSTURINGEN VAN ONS RECHTSSYSTEEM 
 
De vraag naar de nood aan een bijsturing van ons inquisitoir rechtssysteem wordt verder 
beschouwd als een fundamenteel debat. De DSB heeft intussen van de minister van Justitie 
de opdracht gekregen om een wetenschappelijke studie uit te schrijven voor een 
praktijkgericht onderzoek met het oog op een modernisering in globo van het Wetboek van 
Strafvordering. 
 
Met uitzondering van AVOCATS.BE zijn alle leden van de Stuurgroep wel voorstander van 
een verlenging van de termijn van 24 uur. Hierbij wordt voor eenvoud gepleit en een 
algemene verlenging voorgesteld, gezien elke tussenoplossing stof zou kunnen bieden voor 
discussie en interpretatie. De voorstellen tot verlenging variëren hierbij van 36 uur tot 48 uur. 
 
Wat betreft de op til staande EU-richtlijn betreffende de toegang tot een advocaat geeft de 
Stuurgroep aan dat een uitbreiding van de bijstand naar alle verhoren en 
onderzoekshandelingen, niet hoeft te betekenen dat deze bijstand op dezelfde wijze dient te 
verlopen als binnen de 24 uur. De rechten dienen te worden gegeven, maar wel op een wijze 
dat het systeem kan blijven functioneren. Zeker als er een uitbreiding wordt voorzien voor 
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verhoren van misdrijven met een gevangenisstraf van minder dan één jaar, moet het systeem 
kunnen blijven functioneren en zal een hervorming van de procedure zijn aangewezen. 
 
 
V. ANDERE VOORSTELLEN 
 
Tot slot hebben de meldpunten nog de volgende voorstellen tot wijziging aangebracht: 

- Het aanpassen van categorie III (wegens tijd- en capaciteitsverlies, meer PV’s 
zonder verhoor); 

- Het voorzien van de bijstand van de advocaat voor slachtoffers; 
- Het opstellen van een richtlijn voor het videoverhoor; 
- Het afschaffen van de burgerlijke partijstelling; 
- Het aanpassen van het Wetboek van Strafvordering. 
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5. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN VAN HET 
OVERLEGFORUM 

 
 
In het kader van deze evaluatie is, naast een Stuurgroep257, eveneens een Overlegforum 
opgericht dat fungeert als begeleidingscomité. Het Overlegforum is ruimer samengesteld en 
bevat naast de direct betrokken actoren ook vertegenwoordigers van de academische wereld 
en de Hoge Raad voor de Justitie en een bredere vertegenwoordiging van de Zetel: 
 

- Politie: Federale Gerechtelijke Politie en Vaste Commissie van de Lokale Politie 
(VCLP); 

- Openbaar ministerie: bij het Hof van Cassatie, College van Procureurs-generaal en 
Raad van procureur des Konings; 

- Zetel: Vereniging van Onderzoeksrechters, College van Hoven en Rechtbanken en 
Conferentie van de Voorzitters van Rechtbanken van eerste aanleg; 

- Hoge Raad voor de Justitie; 
- Ordes van Advocaten: Orde van Vlaamse Balies (OVB) en Ordre des Barreaux 

Francophones et Germanophones (OBFG – AVOCATS.BE); 
- Universiteiten; 
- Directoraat-generaal Wetgeving van de FOD Justitie; 
- Projectgroep van de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid. 

 
Op 1 februari 2013 is een eerste ontwerp van het onderhavige rapport aan het Overlegforum 
voorgelegd om de resultaten ervan te bespreken en om eventuele opmerkingen en 
aanbevelingen op te tekenen.258 Het Overlegforum acht de evaluatie een zeer bruikbaar en 
interessant werkinstrument. Hierna volgen hun bevindingen. 
 
 

5.1. Vaststellingen 
 
1) De toepassing van de Salduz-wet is al bij al goed verlopen 
 
Het Overlegforum stelt vast dat de huidige Salduz-wet functioneert. Het kritieke punt is het 
aantal advocaten dat beschikbaar is voor het verstrekken van bijstand aan van hun vrijheid 
beroofde verdachten. 
 
 
2) Vermindering deelname advocaten, bijstand afhankelijk van landsgedeelte 
 
Uit de cijfers van de webapplicatie blijkt dat er een tendens is naar een verminderd aantal 
advocaten die deelnemen aan de Salduz-permanentie. De invloed hiervan op de effectieve 
bijstand van verdachten is afhankelijk van het landsgedeelte. In 2012 werd voor de ongeveer 
48.000 dossiers die werden aangemeld bij de webapplicatie van de permanentiedienst, in 
63% van de gevallen een advocaat gevonden voor het verlenen van bijstand of voor een 
telefonisch afstandscontact (59% verliep automatisch via de webapplicatie, de overige 
advocaten werden nog gevonden via het noodnummer van de permanentiedienst). In 
Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel kon de bijstand van verdachten in voldoende mate 
worden gegarandeerd met 91% effectieve bijstand/telefonisch afstandscontact. Dit in 
tegenstelling tot Wallonië en Franstalig Brussel waar de effectieve bijstand/telefonisch 
afstandscontact slechts 41% bedroeg (hierbij dient wel rekening te worden gehouden met de 

                                                 
257 Zie supra bij het juridisch luik. 
258 De ontwerpen van de twee vorige tussentijdse rapporten (van januari en maart 2012) werden voorgelegd aan de 
Stuurgroep Salduz bestaande uit de nationale verantwoordelijken van de betrokken actoren. De ontwerpen van het 
halfjaarlijkse rapport (van juni 2012) en het onderhavige eindrapport werden zoals voorzien in het 
onderzoeksvoorstel voorgelegd aan het ruimer samengestelde Overlegforum (waar de Stuurgroep ook deel van 
uitmaakt), zodat deze als begeleidingscomité het verloop en de afronding van de evaluatie kon opvolgen. 
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staking die plaatsgreep van eind maart tot 3 juli 2012, actueel zou de effectieve 
bijstand/telefonisch afstandscontact 50% bedragen).  
 
De Ordes van Advocaten wijzen erop dat de onzekerheid omtrent de verloning een rol speelt 
voor advocaten om deel te nemen aan de Salduz-permanentie. Deze onzekerheid speelt wel 
meer een rol in het Franstalig dan in het Nederlandstalig landsgedeelte. Overmacht wordt 
blijkbaar niet overal op dezelfde wijze gepercipieerd. 
 
Langs Nederlandstalige zijde wordt opgemerkt dat ondanks een verminderd aantal 
advocaten, bijstand wel mogelijk blijkt.259 Er is in feite een “poule” aan gespecialiseerde 
advocaten ontstaan die de Salduz-bijstand verlenen, wat zorgt voor een zekere 
professionalisering. Hoewel het steeds dezelfde advocaten zijn die bijstand verlenen, kan de 
kwaliteit van dienstverlening hierdoor wel toenemen. 
 
 
3) Permanentiedienst van de balie 
 
De OVB (die de permanentiedienst van de balie beheert) deelt mee dat op 4 maart 2013 de 
nieuwe versie 2.0 van de webapplicatie wordt gelanceerd. Hierbij wordt onder meer de 
toegang voor de onderzoeksrechters verbeterd. 
 
Verder is het de bedoeling om parallelle systemen af te bouwen. De zoektocht naar een 
advocaat dient steeds te verlopen via de webapplicatie en niet via andere kanalen. 
 
Niettemin wordt aangegeven dat het voortbestaan van de permanentiedienst van de balie 
(webapplicatie/callcenter) in het gedrang komt. De OVB heeft van de minister van Justitie 
immers nog geen garantie gekregen dat in 2013 een budget is voorzien voor de 
permanentiedienst. Voorlopig wordt het resterende geld van 2012 aangewend. Wanneer dit 
bedrag is opgebruikt, zal de permanentiedienst echter worden stopgezet (vermoedelijk in mei 
2013). Vanuit het Overlegforum wordt opgemerkt dat dit instrument ten dienste staat van alle 
actoren die bij de Salduz-regeling zijn betrokken. Indien de permanentiedienst niet meer zou 
werken, heeft dit dan ook implicaties voor alle actoren en komt de verantwoordelijkheid van 
de Belgische Staat in het gedrang. 
 
Deze financiële onzekerheid maakt ook dat de verdere ontwikkeling van de webapplicatie is 
opgeschort en de voorziene versie 3.0 voorlopig niet verder wordt ontwikkeld. 
 
 

5.2. Aanbevelingen 
 
4) Pas globale hervorming doorvoeren van huidige Salduz-wet na EU-richtlijn 
 
De huidige Salduz-wet functioneert. Met alle actoren samen en de minister van Justitie werd 
een systeem uitgewerkt dat op het terrein werkt. Dit is de kracht van de Salduz-wet.  
 
Daarom is het belangrijk om nu al opnieuw samen na te denken over de toekomst en hoe zal 
worden toegewerkt naar de op til staande EU-richtlijn betreffende het recht op toegang tot 
een advocaat. Deze grondige hervorming dient tijdig en proactief te worden voorbereid en dit 
in overleg met alle betrokken actoren. In afwachting hiervan wordt het wel aangewezen 
geacht om reeds enkele punctuele wijzigingen door te voeren aan de huidige Salduz-wet (zie 
punt 8). 
 
 
5) Eerst fundamentele vraag uitklaren van richting rechtssysteem 
 

                                                 
259 Te Antwerpen en Mechelen. 
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Het Overlegforum acht het verder essentieel dat alvorens de huidige Salduz-regeling grondig 
wordt bijgestuurd eerst de fundamentele vraag wordt uitgeklaard welke richting ons 
rechtssysteem dient uit te gaan. Deze vraag gaat alle andere vragen vooraf. 
 
Ons rechtssysteem kan niet steeds meer ad hoc blijven worden bijgestuurd, het moet 
fundamenteel worden gewijzigd. Het hoeft daarom geen accusatoir systeem te worden. De 
huidige garanties op een eerlijk proces zijn nu nog niet zo slecht. Maar met de bijsturingen 
zijn er steeds meer procedurekwesties gekomen en worden als het ware zelf 
procedurekwesties gecreëerd. Ons huidig rechtssysteem is dan ook veel te zwaar, de 
procedures zijn veel te zwaar. Zodoende wenst het Overlegforum aan het Parlement het 
signaal te geven dat er nood is aan een grondige hervorming van het Wetboek van 
Strafvordering. De wetgever moet zijn verantwoordelijkheid opnemen, zo niet zal het 
rechtssysteem binnen de korte tijd niet meer functioneren. Het is niet vijf voor twaalf, maar vijf 
na twaalf. 
 
 
6) Tevens nood aan fundamentele hervorming van systeem van rechtsbijstand 
 
Het tweede essentiële probleem dat volgens het Overlegforum moet worden aangepakt, is de 
medewerking van de balie. De huidige beperkte of niet-beschikbaarheid van advocaten is een 
fundamenteel probleem, waarbij de bijstand van de verdachte sterk afhankelijk is van de 
regio waar deze woont. 
 
Een fundamentele hervorming van het systeem van de kosteloze bijstand wordt dan ook 
aangewezen geacht, opdat dit betaalbaar blijft voor de Belgische Staat.  
 
 
7) Regeling tolken eveneens van belang 
 
Op financieel vlak wordt er vanuit het Overlegforum nog aan toegevoegd dat de kosten van 
de prestaties van de tolken steeds meer stijgen als gevolg van de Salduz-wet. Bijgevolg is het 
van belang om eveneens aandacht te hebben voor de regeling van de tolken. 
 
 
8) Enkele punctuele aanpassingen aan huidige Salduz-wet wel al aangewezen 
 
Bepaalde leden van het Overlegforum gaven wel aan dat in afwachting van een grondige 
hervorming wel reeds enkele punctuele aanpassingen aan de huidige Salduz-wet zijn 
aangewezen: 
 

- Reconstructie van de feiten: 
Een veel duidelijkere wettekst is noodzakelijk om de rol van de advocaat te 
verduidelijken. Een voorval wordt vermeld waarbij de partijen de reconstructie dienden 
te volgen via videoschermen. Een advocaat vond deze werkwijze een "farce" en heeft 
prompt de reconstructie verlaten. 

 
- Duidelijke Salduz-regeling voor minderjarige verdachten: 

Zo zou onder meer de mogelijkheid tot het doen van afstand moet worden voorzien, 
hetgeen een duidelijke oplossing zou bieden voor het terrein. 

 
- Termijn van 24 uur: 

Om de Salduz-regeling werkbaar te houden, wordt het aanpassen van de 
arrestatietermijn van 24 uur (zoals ingeschreven in de Grondwet en in de Voorlopige 
Hechteniswet) als de meest eenvoudige ingreep naar voren geschoven. Indien deze 
wordt verlengd met 12 uur tot 36 uur kunnen verhoren overdag plaatsgrijpen en wordt 
de regeling ook meer betaalbaar.  
Enerzijds biedt de termijn van 24 uur een fundamentele waarborg tegen misbruiken en 
is het niet aangewezen om de termijn enkel te verlengen om praktische redenen, doch 
enkel om redenen van het onderzoek. Anderzijds wordt ingevolge de Salduz-
rechtspraak de bijstand van de advocaat als dé fundamentele waarborg tegen 
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misbruiken gezien, zodat het essentieel is om deze bijstand effectief te voorzien wat 
een verlenging van de termijn kan rechtvaardigen. 
Alleszins wordt het niet aangewezen geacht om de termijn van 24 uur te schorsen. Dit 
zal enkel zorgen voor meer discussie, met name vanaf wanneer de schorsing dan wel 
is ingegaan. Indien de termijn wordt hervormd, dient de termijn zelf van 24 uur in de 
Grondwet te worden aangepast.  

 
- Audiovisuele opname ter controle van het verhoor: 

Er wordt gepleit voor een volledige opname van het verhoor. De beschikbaarheid en 
aanwezigheid van advocaten is een probleem zodat de audiovisuele opname van het 
verhoor een controlemogelijkheid kan bieden (cf. aanpassing van art. 47bis Sv.). De 
kostprijs dient weliswaar te worden berekend, maar deze kan meevallen indien de 
opname zou gebeuren via webcam (cf. Frankrijk).  
Daarbij wordt nog opgemerkt dat op deze wijze het voorafgaand vertrouwelijk overleg 
telefonisch zou kunnen plaatsvinden en de advocaat zou kunnen bepalen of hij al dan 
niet ter plaatse komt. Indien de advocaat niet ter plaatse komt, laat de audiovisuele 
opname dan alsnog een controle toe. Het laat ook toe om het politieverhoor te 
valoriseren en dit via de opname meer contradictoir te maken. 
Het voorzien van dergelijke werkwijze wordt belangrijk geacht met het oog op het 
kostenplaatje, zeker als de bijstand door de EU-richtlijn betreffende het recht op 
toegang tot een advocaat aanzienlijk zou worden uitgebreid. 

 
De piste van het verhoren van de verdachte onder ede lokte weinig reactie uit, maar werd niet 
onmiddellijk aangewezen geacht in België. 
 
 
 



  201/235 

6. UITSPRAKEN GRONDWETTELIJK HOF 
 
 
Op de valreep voor het afsluiten van het eindrapport deed het Grondwettelijk Hof op 14 
februari 2013 uitspraak over de Salduz-wet in de volgende arresten: 
 

- Arrest nr. 6/2013 aangaande artikel 216bis van het Wetboek van Strafvordering zoals 
gewijzigd door de wet van 14 april 2011, rolnrs. 5233, 5235 en 5236 (verwerping van 
de beroepen, onder voorbehoud van interpretatie)260; 

- Arrest nr. 7/2013 aangaande de beroepen tot nietigverklaring tegen de Salduz-wet, 
rolnrs. 5316, 5329, 5331 en 5332 (gedeeltelijke vernietiging - handhaving van de 
gevolgen van enkele vernietigde bepalingen - verwerping van de beroepen onder 
voorbehoud van interpretatie)261; 

- Arrest nr. 8/2013 aangaande de prejudiciële vraag i.v.m. art. 47bis, §6 van het 
Wetboek van Strafvordering, rolnr. 5291 (deze prejudiciële vraag was zonder 
voorwerp gelet op het arrest nr. 7/2013 van 14 februari 2013)262. 

 
 
Gezien we het belangrijk vonden dit element nog op te nemen in ons eindrapport, wordt 
hierna kort het voorlaatste arrest (arrest nr. 7/2013) overlopen. Hierbij past de 
voorafgaandelijke opmerking dat het slechts een eerste prima facie onderzoek betreft. 
 
Het Grondwettelijk Hof heeft bij het onderzoek van de beroepen tot nietigverklaring de 
middelen gegroepeerd naargelang zij betrekking hebben op: 
 

- het toepassingsgebied van de bestreden wet; 
- de voorwaarden inzake de uitoefening van de opdracht van de advocaat; 
- de mogelijkheid om het recht op de bijstand van de advocaat uit te sluiten; 
- de mogelijkheid om af te zien van de bijstand van de advocaat; 
- de sanctie bij niet-naleving van de bij de bestreden wet gewaarborgde rechten; 
- het recht op juridische bijstand in de context van de toepassing van de bestreden 

wet; 
- de toepassing van de bestreden wet op de minderjarigen. 

 
We geven aan de hand van de geciteerde overwegingen van het Grondwettelijk Hof hierna 
eerst de bepalingen weer die niet werden vernietigd, daarna deze die wel werden vernietigd 
en ten slotte de bepalingen die niet werden vernietigd maar wel een bepaalde interpretatie 
kregen. 
 
 
 
1) De meeste bepalingen van de Salduz-wet hebben standgehouden en 

werden door het Hof “niet zonder redelijke verantwoording” geacht en 
derhalve niet vernietigd 

 
Ten aanzien van het toepassingsgebied van de bestreden wet 
 
- Wat betreft de afwezigheid van een wettelijke definitie van het begrip “verhoor”: 
 

B.5.7. Hoewel de wet geen uitdrukkelijke definitie van het begrip « verhoor » bevat, 
kan, gelet op de toelichtingen in de parlementaire voorbereiding en de wetgevende 
context van de aan iedere verhoorde gewaarborgde rechten, niet worden aangevoerd 
dat dat begrip aanleiding zou geven tot een dermate grote rechtsonzekerheid dat het 
voor de rechtzoekende niet mogelijk zou zijn om te bepalen in welke soorten van 
situaties de bij de bestreden wet aangegeven rechten moeten worden toegepast.  

                                                 
260 GwH, nr. 6/2013, 14 februari 2013, www.const-court.be. 
261 GwH, nr. 7/2013, 14 februari 2013, www.const-court.be. 
262 GwH, nr. 8/2013, 14 februari 2013, www.const-court.be. 
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Om dezelfde redenen laat dat begrip geen dermate verschillende interpretaties naar 
gelang van de overheden toe dat de rechtzoekenden het risico zouden lopen 
verschillend te worden behandeld met schending van de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet.  

 
- Wat het criterium van de vrijheidsbeneming betreft om de rechten te differentiëren die zijn 

gewaarborgd aan de ondervraagde verdachten: 
 

B.9.1. [….] In dat opzicht is de vrijheidsbeneming een element dat de kwetsbaarheid 
van de verhoorde kan vergroten. Het criterium van de vrijheidsbeneming waarop de 
wetgever het bekritiseerde verschil in behandeling ten aanzien van het recht op het 
genot van de aanwezigheid van een advocaat tijdens het verhoor heeft gegrond, is 
bijgevolg relevant in het licht van het legitieme doel dat erin bestaat de meest 
kwetsbare personen te beschermen.  
 
B.9.2. [….] Uit hetgeen voorafgaat, vloeit voort dat het feit dat artikel 47bis, § 2, van het 
Wetboek van strafvordering, ingevoegd bij artikel 2 van de wet van 13 augustus 2011, 
ten behoeve van de verhoorde verdachte wiens vrijheid niet is benomen, niet voorziet 
in het recht te worden bijgestaan door een advocaat tijdens het verhoor, geen 
onevenredige gevolgen heeft. 
 

- Wat het feit betreft dat de vrijheidsbeneming enkel geldt voor strafrechtelijke dossiers en 
niet tevens geldt voor de personen die het voorwerp uitmaken van een vrijheidsbeneming 
in andere gevallen: 
 
B.11.2. […] Daar de wetgever, met de aanneming van de bestreden wet, het recht op 
een eerlijk proces wilde waarborgen, kan hem niet worden verweten in die context 
bepalingen te hebben aangenomen die alleen betrekking hebben op de personen die 
het voorwerp uitmaken van een vrijheidsbeneming vóór een eventueel strafproces. 

 
- Wat betreft de uitsluiting van de bijstand van de advocaat tijdens de verhoren afgenomen 

na het verlenen van het bevel tot aanhouding (de zogenaamde navolgende verhoren): 
 

B.17.1. Gelet op bepaalde waarborgen waarin de wet betreffende de voorlopige 
hechtenis voorziet en waaraan wordt herinnerd in de voormelde parlementaire 
voorbereiding, kan worden aangenomen dat de situatie waarin de in voorlopige 
hechtenis genomen inverdenkinggestelde zich bevindt, minder kwetsbaar is dan die 
van de verdachte die wordt ondervraagd tijdens de periode van vrijheidsbeneming van 
24 uur vóór het eventueel verlenen van een bevel tot aanhouding. Hoewel hij in 
beginsel de ondervragingen niet bijwoont, heeft de advocaat van de in hechtenis 
genomen inverdenkinggestelde de mogelijkheid om het verloop van de procedure van 
nabij te volgen en daarin actief tussen te komen, vermits, met name, de 
inverdenkinggestelde vrij kan communiceren met zijn advocaat na zijn eerste verhoor 
door de onderzoeksrechter, in de toegang tot het dossier is voorzien nog vóór de 
eerste verschijning voor de raadkamer binnen vijf dagen te rekenen vanaf de uitvoering 
van het bevel tot aanhouding, en de advocaat de samenvattende ondervraging door de 
onderzoeksrechter kan bijwonen.  
 
Overigens, hoewel de wet niet voorziet in de verplichte bijstand van de advocaat tijdens 
de ondervragingen die plaatshebben nadat het bevel tot aanhouding is verleend, 
verbiedt zij de onderzoeksrechter niet om de advocaat de toestemming te geven die bij 
te wonen, op diens verzoek of op die van de inverdenkinggestelde, tenzij er, in het licht 
van de bijzondere omstandigheden van de zaak, dwingende redenen bestaan om niet 
op dat verzoek in te gaan.  
 
B.17.2. Het verschil in behandeling is derhalve niet zonder redelijke verantwoording. 

 
- Wat betreft de uitsluiting van de bijstand van de advocaat voor sommige andere 

onderzoekshandelingen: 
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B.20.1. Tijdens de duur van de vrijheidsbeneming van 24 uur vóór het mogelijk 
verlenen van een bevel tot aanhouding zijn de enig denkbare onderzoekshandelingen 
die de actieve medewerking van de verdachte vereisen, naast een eventuele 
reconstructie van de feiten, de verhoren van de verdachte, in voorkomend geval in de 
vorm van een confrontatie met getuigen, slachtoffers of andere verdachten of 
inverdenkinggestelden. In het licht van de met de bestreden wet nagestreefde 
doelstellingen is het niet zonder redelijke verantwoording de aanwezigheid van de 
advocaat alleen te hebben geëist bij de verhoren en de plaatsbezoeken met het oog op 
de reconstructie van de feiten. 
 

- Wat betreft het criterium van de ernst van de ten laste gelegde feiten (straf die aanleiding 
kan geven tot het bevel tot aanhouding) om het recht op een vertrouwelijk overleg met een 
advocaat vóór het verhoor te differentiëren: 
 
B.23.3. De wetgever, die was geconfronteerd met de noodzaak om een systeem in te 
voeren dat op bevredigende wijze kon worden toegepast, vermocht ervan uit te gaan 
dat het niet noodzakelijk was een vertrouwelijk overleg met een advocaat vóór elk 
verhoor formeel te waarborgen voor minder ernstige misdrijven waarvan de 
maximumstraf lager ligt dan één jaar opsluiting. Het verschil in behandeling is redelijk 
verantwoord in zoverre het berust op het criterium van de straf die aanleiding kan 
geven tot het bevel tot aanhouding. 

 
B.23.4. Het feit dat de bestreden wet het voorafgaand vertrouwelijk overleg met een 
advocaat niet waarborgt ten aanzien van de verdachten wier vrijheid niet is benomen 
en die worden verhoord over feiten waarvan de bestraffing geen aanleiding kan geven 
tot het verlenen van een bevel tot aanhouding, brengt voor de betrokken personen 
bovendien geen onevenredige gevolgen met zich mee. Zij moeten immers vóór het 
begin van het verhoor worden herinnerd aan de fundamentele rechten van de 
verdediging. Met toepassing van artikel 47bis, § 2, eerste lid, van het Wetboek van 
strafvordering wordt hun aldus meegedeeld dat zij niet ertoe kunnen worden verplicht 
zichzelf te beschuldigen en dat zij, na bekendmaking van hun identiteit, ervoor kunnen 
kiezen een verklaring af te leggen, de gestelde vragen te beantwoorden of te zwijgen. 
Krachtens artikel 47bis, § 4, van het Wetboek van strafvordering moet hun een 
schriftelijke verklaring van die rechten worden overhandigd. Bijgevolg kunnen zij het 
verhoor onderbreken om met name overleg te plegen met een advocaat. 
 
B.24.3. Uit hetgeen voorafgaat, vloeit voort dat voldoende waarborgen bestaan voor de 
uitvoering van het criterium van de straf die aanleiding kan geven tot het bevel tot 
aanhouding, zodat het gebruik van dat criterium door de wetgever niet in strijd is met 
het wettigheidsbeginsel gewaarborgd bij artikel 12 van de Grondwet. 
 

- Wat betreft de naleving van het wettigheidsbeginsel inzake het feit dat de begrippen 
“verdachte” en “elkeen wiens vrijheid wordt benomen” afhankelijk zijn van de 
beoordelingsbevoegdheid van de onderzoekers: 
 
B.28.2. Door, ten aanzien van het recht op het vertrouwelijk overleg met een advocaat 
vóór het verhoor, een onderscheid te maken naargelang de persoon wordt verhoord 
over feiten die hem al dan niet ten laste kunnen worden gelegd, met andere woorden 
door een onderscheid te maken tussen de situatie van de verdachte en die van de 
personen die worden verhoord in een andere hoedanigheid, zoals slachtoffer, klager of 
getuige, gebruikt de bestreden wet gepaste begrippen om de doelstelling van de 
wetgever te bereiken.  
 
Die begrippen zijn voldoende duidelijk en voorspelbaar om de rechtzoekenden en de 
overheden in staat te stellen de rechten te bepalen die in elke situatie dienen te worden 
gewaarborgd. 
 
B.28.4. Ten slotte staat het in voorkomend geval aan de bevoegde rechters de 
gevolgen te trekken uit een aanvankelijk verkeerde beoordeling van de rol van de 



  204/235 

beklaagde in het dossier ten aanzien van het eerlijke karakter van de hele 
strafrechtspleging te zijnen aanzien. 
 
B.29.1. Het blijkt niet dat het criterium van de vrijheidsbeneming onduidelijk of 
onvoldoende voorspelbaar is.  
 
Hoewel het juist is dat tot vrijheidsbeneming wordt beslist door de politie- of 
gerechtelijke overheid, vloeit hieruit daarom nog niet voort dat dat criterium subjectief 
zou zijn of dat de overheid het ogenblik van de vrijheidsbeneming vrij zou kunnen 
uitstellen met het enige doel de verhoorde persoon het recht op de bijstand van een 
advocaat tijdens het verhoor te ontnemen. […]  
 

Ten aanzien van de voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht van de 
advocaat  
 
- Wat betreft de rol van de advocaat tijdens het verhoor: 
 

B.33.4. Uit hetgeen voorafgaat, blijkt dat de advocaat die het verhoor bijwoont, niet is 
beperkt tot een louter passieve rol, maar beschikt over, weliswaar beperkte, 
mogelijkheden om op te treden, zodat hij kan waken over de naleving van de 
fundamentele rechten van zijn cliënt tijdens het verhoor. 

 
- Wat betreft de toegang tot het strafdossier: 

 
B.36.1. De toegang tot het strafdossier van de door de advocaat bijgestane persoon 
vanaf diens eerste ondervraging lijkt niet noodzakelijk om zijn opdracht op 
bevredigende wijze te kunnen uitvoeren in het licht van de doelstellingen ervan 
waaraan in B.32.3 wordt herinnerd. De vrijwaring van de fundamentele rechten van de 
rechtzoekende die ervan wordt verdacht een misdrijf te hebben gepleegd, vereist 
immers niet dat de advocaat, vanaf dat eerste stadium van het onderzoek, op grondige 
wijze kennisneemt van het hele dossier.  
 
De regeling van de toegang tot het dossier vanaf dat ogenblik riskeert overigens een 
werkoverlast te veroorzaken voor de onderzoekers, alsook voor de magistraten die met 
het dossier zijn belast, die met name zullen moeten nagaan welke stukken ter kennis 
mogen worden gebracht van de advocaat en zijn cliënt, zonder het verdere verloop van 
het onderzoek of de rechten en de veiligheid van derden in gevaar te brengen, alsook 
een vertraging bij het plegen van het vertrouwelijk overleg die onverenigbaar riskeert te 
zijn met de voor de vrijheidsbeneming opgelegde termijn van ten hoogste 24 uur. 

 
- Wat betreft het vertrouwelijk overleg vóór het verhoor: 
 

B.39.2. Rekening houdend met de rol van de advocaat tijdens het vertrouwelijk overleg, 
zoals eraan is herinnerd in B.33.1, alsook de noodzaak om de duur van de 
vrijheidsbeneming vóór het eventueel verlenen van een bevel tot aanhouding binnen de 
limiet van 24 uur te behouden, is het niet onredelijk dat de wetgever heeft voorzien in 
een tijdslimiet voor het vertrouwelijk overleg vóór het eerste verhoor van de verdachte 
wiens vrijheid is benomen. In dat opzicht lijkt de duur van dertig minuten niet 
overdreven kort.  
 
B.41.2. Rekening houdend met de noodzaak om de duur van de vrijheidsbeneming 
vóór het eventueel verlenen van een bevel tot aanhouding binnen de limiet van 24 uur 
te behouden, is het niet onredelijk dat de wetgever niet heeft voorzien in een nieuw 
vertrouwelijk overleg met een advocaat vóór elk van de verhoren die gedurende die 
periode zouden kunnen plaatshebben. Het vertrouwelijk overleg vóór het eerste 
verhoor moet de advocaat immers toelaten zijn opdracht in dat verband te vervullen. De 
overheid dient overigens te herinneren aan de rechten van de ondervraagde verdachte, 
overeenkomstig artikel 47bis, § 2, van het Wetboek van strafvordering, vóór elk verhoor 
en die persoon kan gedurende al die verhoren worden bijgestaan door zijn advocaat 
(artikel 2bis, § 2, eerste lid, van de wet betreffende de voorlopige hechtenis). Ten slotte 
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is voorzien in een bijkomend vertrouwelijk overleg tijdens het verhoor, ofwel op verzoek 
van de ondervraagde of van diens advocaat, ofwel wanneer nieuwe misdrijven aan het 
licht komen (artikel 2bis, § 2, vijfde lid, van de wet betreffende de voorlopige hechtenis). 
Die laatste bepaling maakt het de aangehouden verdachte met name mogelijk opnieuw 
vertrouwelijk overleg te plegen met een advocaat vóór het verhoor door de 
onderzoeksrechter met toepassing van artikel 16 van het Wetboek van strafvordering, 
waarbij dat verhoor niet alleen betrekking heeft op de feiten die de betrokkene worden 
verweten, maar ook op het verlenen van het bevel tot aanhouding. 
 

Ten aanzien van de mogelijkheid om het recht op bijstand van een advocaat uit te 
sluiten 
 

B.45.3. Rekening houdend met die waarborgen vermocht de wetgever te voorzien in 
een dergelijke mogelijkheid om af te wijken van het recht op de bijstand van een 
advocaat zonder de door de verzoekende partijen aangevoerde bepalingen te 
schenden.  

 
Ten aanzien van de mogelijkheid om afstand te doen van het recht op de bijstand van 
een advocaat 

 
B.49.1. De afstand van het recht op de bijstand van een advocaat kan alleen gebeuren 
door een meerderjarige persoon, op vrijwillige en weloverwogen wijze. […] 
 
B.49.2. Die elementen waarborgen het vrijwillige en weloverwogen karakter van de 
afstand van het recht op de bijstand van een advocaat. […] 
 
B.50. Het middel is niet gegrond 

 
Ten aanzien van de afwezigheid van sancties in geval van niet-naleving van de bij de 
bestreden wet gewaarborgde rechten 
 
- Wat betreft de afwezigheid van een sanctie voor de schending van het recht op de 

bijstand van een advocaat bij een plaatsbezoek met het oog op de reconstructie van de 
feiten: 

 
B.63. De afwezigheid van een sanctie, in de bestreden wet, voor de schending van het 
recht van de verdachte om te worden bijgestaan door zijn advocaat tijdens een 
reconstructie van de feiten doet geen afbreuk aan het feit dat het aan de feitenrechter 
toekomt de regelmatigheid van de bewijzen waarop de strafvordering is gegrond, te 
onderzoeken en het recht van de beklaagde op een eerlijk proces te waarborgen. Het 
komt hem in dat kader toe, wanneer hij vaststelt dat de inaanmerkingneming van de 
bewijselementen verzameld tijdens een reconstructie van de feiten die is gevoerd met 
schending van het recht van de verdachte om te worden bijgestaan door zijn advocaat, 
afbreuk doet aan het recht van de beklaagde op een eerlijk proces, die niet in 
aanmerking te nemen om een eventuele veroordeling te gronden. 

 
Er kan worden opgemerkt dat hieromtrent ook een prejudiciële vraag werd gesteld aan het 
Grondwettelijk Hof die momenteel nog hangende is.263 
 
- Wat betreft de afwezigheid van een sanctie wegens de schending van de rechten van de 

personen die in een andere hoedanigheid dan die van verdachte worden verhoord: 
 
B.65.2. Aangezien de bestreden bepalingen ertoe strekken het recht op een eerlijk 
proces van de strafrechtelijk vervolgde personen te waarborgen, is het coherent dat 
zij niet voorzien in sancties voor de schending van het recht op informatie van 
personen die, in welke hoedanigheid zij ook worden verhoord, geen verdachten zijn 
en bijgevolg niet kunnen worden beklaagd of beschuldigd tijdens een later 

                                                 
263 De zaak is ingeschreven onder nr. 5421, BS 17 juli 2012. 



  206/235 

strafproces, noch een schending van hun recht op een eerlijk proces kunnen 
ondergaan. […] 

 
Ten aanzien van de juridische bijstand 

 
B.68.1. Het verschil in behandeling berust op een objectief criterium dat niet irrelevant 
is. De situatie van de personen wier vrijheid is benomen, naargelang dat het geval is 
gedurende 24 uur, eventueel verlengd tot maximum 48 uur, of zij in voorlopige 
hechtenis worden geplaatst voor onbepaalde duur en in vele gevallen veel langer, 
verschilt immers in wezen op het vlak van hun mogelijkheid om te beschikken over 
voldoende inkomsten teneinde de diensten van een advocaat te kunnen betalen. Het is 
niet zonder redelijke verantwoording niet te vermoeden dat een persoon wiens vrijheid 
is benomen voor een dermate korte duur, over onvoldoende inkomsten beschikt. […] 
 
B.68.2. De bestreden bepaling heeft geen onevenredige gevolgen voor de personen 
wier vrijheid is benomen, aangezien zij worden ingelicht over hun eventueel recht op 
het genot van juridische tweedelijnsbijstand en zij die daadwerkelijk genieten wanneer 
zij voldoen aan de wettelijke voorwaarden. Met toepassing van artikel 508/14 van het 
Gerechtelijk Wetboek wordt bovendien, in spoedeisende gevallen, kosteloze juridische 
bijstand voorlopig verleend door het bureau voor juridische bijstand zonder dat de 
verdachte zijn inkomsten moet bewijzen. 
 
B.68.3. De bestreden bepaling belet de personen die voldoen aan de wettelijke 
voorwaarden om de gedeeltelijke of volledige kosteloosheid van de juridische 
tweedelijnsbijstand te genieten, niet om daar een beroep op te doen, zodat de rechten 
gewaarborgd bij artikel 23 van de Grondwet niet zijn geschonden. Er is evenmin 
afbreuk gedaan aan het standstill-beginsel dat die bepaling inzake juridische bijstand 
bevestigt. De bestreden wet voert immers een recht op de bijstand van een advocaat in 
dat vroeger niet bestond en doet geen afbreuk aan het systeem van juridische bijstand 
ingevoerd bij de vroegere wetgeving, zodat zij niet leidt tot enige achteruitgang van de 
bestaande waarborgen. 

 
Ten aanzien van de toepassing van de wet op de minderjarigen 

 
B.70.3. Hieruit vloeit voort dat de minderjarigen van wie wordt vermoed dat zij een als 
misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, niet minder rechten genieten dan de 
meerderjarigen die zich in dezelfde situatie bevinden. […] 

 
 
 

2) De volgende drie bepalingen werden door het Grondwettelijk Hof wel 
vernietigd 

 
Ten aanzien van het toepassingsgebied van de bestreden wet 
 
- Een gedeeltelijke vernietiging van artikel 47bis, § 2, lid 1 van het Wetboek van 

Strafvordering, ingevoegd door artikel 2, 2°, van de wet van 13 augustus 2011: 
 
Ondanks het feit dat het Hof wel het criterium van de vrijheidsberoving aanvaardde om de 
toegekende rechten te differentiëren, meende het Hof dat aan de niet van zijn vrijheid 
beroofde verdachte moet worden meegedeeld dat hij niet is aangehouden en bijgevolg op elk 
ogenblik kan gaan en staan waar hij wil. Een recht dat nu niet is voorzien. Het Hof versterkt 
dus de positie van de verhoorde verdachte die niet van zijn vrijheid is beroofd. 
 

B.14.2. Het is juist dat de advocaat, met wie de ondervraagde verdachte in principe een 
voorafgaand vertrouwelijk overleg heeft gehad, hem hoogstwaarschijnlijk eraan heeft 
herinnerd dat, aangezien hij niet is aangehouden, hij het recht heeft het verhoor op elk 
ogenblik te beëindigen. Evenwel, vanaf het ogenblik dat de wetgever het criterium van 
de vrijheidsbeneming in aanmerking neemt voor de toekenning van het recht om door 
een advocaat te worden bijgestaan tijdens de ondervraging en hij de uitsluiting van de 
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personen wier vrijheid niet is benomen, van dat recht verantwoordt door het feit dat zij 
in staat zijn het verhoor op elk ogenblik te verlaten, in voorkomend geval om opnieuw 
overleg te plegen met een advocaat, moet hij zich ervan vergewissen dat de betrokken 
personen zich bewust zijn van het feit dat hun vrijheid niet is benomen en dat zij het 
kantoor waar zij worden ondervraagd bijgevolg vrij kunnen verlaten. 
 
B.14.3. Dat geldt des te meer daar in sommige gevallen de ondervraagde verdachte 
geen voorafgaand vertrouwelijk overleg met een advocaat heeft gehad, ofwel omdat 
artikel 47bis, § 2, eerste lid, 3°, van het Wetboek van strafvordering dat recht uitsluit 
voor de feiten waarover hij wordt ondervraagd, ofwel omdat hij daarvan op geldige 
wijze heeft afgezien. 
 

Het Grondwettelijk Hof handhaaft, om redenen van rechtszekerheid, de vernietigde bepaling 
wel tot het optreden van de wetgever en bij gebreke daaraan tot 31 augustus 2013. De 
wetgever wordt bijgevolg de tijd gegeven tot 31 augustus 2013 om de wet te wijzigen op dit 
punt. 
 
- Een vernietiging van de woorden «met uitzondering van de in artikel 138, 6°, 6°bis en 

6°ter, bedoelde wanbedrijven»; in artikel 47bis, § 2, eerste lid, 3°, van het Wetboek van 
strafvordering, ingevoegd bij artikel 2, 2°, van de wet van 13 augustus 2011: 

 
Zoals reeds gezegd aanvaardde het Hof de drempel van de vrijheidsberoving en ook deze 
van de ernst van de feiten (straf van 1 jaar gevangenisstraf of meer) om de toegekende 
rechten te differentiëren. Het Hof meende echter dat de volledige uitsluiting van het 
verkeerscontentieux, niet redelijk verantwoord is. 
 

B.26.2. Zoals het Hof heeft geoordeeld in B.23, is het aanvaardbaar dat de wetgever, 
om redenen van praktische werkbaarheid, de gevallen van aan het verhoor 
voorafgaand vertrouwelijk overleg met een advocaat wil beperken voor de verdachten 
wier vrijheid niet is benomen. Daartoe vermag hij een criterium af te leiden uit de ernst 
van het misdrijf en de zwaarte van de opgelopen straf.  
 
De uitsluiting van een volledig contentieux, met inbegrip van de zwaarste misdrijven die 
zich in die materie kunnen voordoen, is daarentegen niet redelijk verantwoord. De 
persoon die ervan wordt verdacht één van de in artikel 138, 6°, 6°bis en 6°ter, van het 
Wetboek van strafvordering bedoelde wanbedrijven te hebben gepleegd, bevindt zich 
immers, wat betreft zijn kwetsbaarheid ten aanzien van de overheid die overgaat tot het 
verhoor, en zijn daaruit voortvloeiende behoefte om toegang te hebben tot een 
advocaat, in een situatie die vergelijkbaar is met die van de persoon die ervan wordt 
verdacht een even ernstig wanbedrijf te hebben gepleegd in een andere context dan 
die van het wegverkeer. Het is derhalve niet verantwoord hen anders te behandelen 
ten aanzien van hun recht op een vertrouwelijk overleg met een advocaat vóór het 
verhoor.  
 
B.26.3. In zoverre het van het recht op een voorafgaand vertrouwelijk overleg met een 
advocaat de verdachte uitsluit die wordt verhoord over feiten die vallen onder één van 
de wanbedrijven bedoeld in artikel 138, 6°, 6°bis en 6°ter, schendt artikel 47bis, § 2, 
eerste lid, van het Wetboek van strafvordering, ingevoegd bij artikel 2 van de bestreden 
wet, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. […] 

 
Dit betekent dat alle verkeersinbreuken waarvan de straf aanleiding kan geven tot het 
verlenen van een bevel tot aanhouding (zijnde strafbaar met een gevangenisstraf van 1 jaar 
of meer), onder categorie III vallen en dus aanleiding geven tot een vertrouwelijk overleg met 
de advocaat voor het eerste verhoor. 
 
Ook wat betreft deze bepaling heeft het Hof om de rechtsonzekerheid te vermijden en 
teneinde het de wetgever mogelijk te maken de wetgeving aan te passen in 
overeenstemming met dit arrest, de gevolgen van deze vernietigde bepaling gehandhaafd tot 
uiterlijk 31 augustus 2013. 
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Ten aanzien van de sanctie in geval van niet-naleving van de bij de bestreden wet 
gewaarborgde rechten 

 
- Een vernietiging van het woordje “enkel” in artikel 47bis, § 6, van het Wetboek van 

Strafvordering: 
 
Het Grondwettelijk Hof wou het mechanisme van de sanctie voor de schending van het recht 
op de bijstand van een advocaat vóór het verhoor of tijdens dat verhoor, zoals bedoeld in 
artikel 47bis, § 6, van het Wetboek van Strafvordering, aanpassen door het woord "enkel" te 
schrappen, waardoor een definitief einde zou moeten worden gemaakt aan de theorie van het 
“steunbewijs”.  
 

B.58. Door te bepalen dat geen enkele veroordeling kan worden uitgesproken alleen op 
grond van verklaringen afgelegd met schending van het recht op het voorafgaand 
vertrouwelijk overleg met een advocaat of van het recht op de bijstand van een 
advocaat tijdens de verhoren, zoals die rechten zijn bepaald door de bestreden wet, 
maakt artikel 47bis, § 6, van het Wetboek van strafvordering het mogelijk dat die 
verklaringen door de feitenrechter in aanmerking worden genomen, wanneer zij worden 
bevestigd door andere bewijselementen, in voorkomend geval verkregen als gevolg 
van de oorspronkelijke verklaringen. Die bepaling maakt het zelfs mogelijk dat 
dergelijke verklaringen op beslissende wijze worden gebruikt. 
 
B.59. Een dergelijke mogelijkheid is in beginsel niet verenigbaar met het recht op een 
eerlijk proces gewaarborgd bij artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van 
de mens, zoals geïnterpreteerd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. 
Het is immers van oordeel dat het recht van de verdachte om niet ertoe te worden 
verplicht bij te dragen tot zijn eigen incriminatie en zijn recht om het stilzwijgen te 
bewaren, waartoe het recht op de bijstand van de advocaat bijdraagt, inhouden dat de 
beschuldiging steunt op andere bewijselementen dan die welke zijn verkregen met 
schending van die rechten. Die laatste moeten bijgevolg worden uitgesloten van de 
elementen op basis waarvan de rechter ertoe wordt gebracht de veroordeling te 
gronden. 
 
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voegt eraan toe dat, wanneer de 
bekentenissen die zijn afgelegd met schending van het recht op de bijstand van een 
advocaat de beslissing tot veroordeling hebben beïnvloed, de mate waarin die 
bekentenissen hebben bijgedragen tot de overtuiging van de rechter niet in aanmerking 
moet worden genomen, daar het Hof niet moet speculeren over hetgeen er zou zijn 
gebeurd indien een advocaat aanwezig was geweest tijdens het eerste verhoor 
(EHRM, 28 oktober 2010, Lazarenko t. Oekraïne, § 57).  
 
B.60.1. Door het mogelijk te maken dat zelfincriminerende verklaringen die zijn 
afgelegd met schending van het recht op de bijstand van een advocaat, zoals geregeld 
bij de bestreden wet, worden gebruikt om een veroordeling te gronden, zij het in 
combinatie met andere bewijselementen, schendt de bestreden bepaling de artikelen 
10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens. 

 
 
 
3) Enkele bepalingen werden niet vernietigd onder voorbehoud van de 

interpretaties 
 
Er moet worden vastgesteld dat het Grondwettelijk Hof de middelen die de rol van de 
advocaat tijdens het verhoor bekritiseren, ongegrond heeft verklaard. Het Hof heeft ook de 
grieven inzake het gebrek aan mededeling van het strafdossier aan de advocaat verworpen. 
 
Het Hof heeft het verwerpen van die middelen echter onderworpen aan bepaalde 
interpretaties van de wettelijke bepalingen die het in zijn arrest heeft geformuleerd.  
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Het gaat om twee bepalingen: 
  
- De eerste heeft betrekking op de mededeling van feiten aan de advocaat voor het 

voorafgaand vertrouwelijk overleg met zijn cliënt. Het Hof eist dat de politieambtenaren, de 
procureur des Konings of de onderzoeksrechter de advocaat zelf moeten inlichten over de 
feiten waarop het verhoor betrekking heeft: 
 
B.36.2. Het is echter evident dat de advocaat de persoon die zal worden verhoord, niet 
op nuttige wijze kan adviseren wanneer hij geenszins op de hoogte is van de feiten en 
de context waarin die persoon ertoe is gebracht te worden ondervraagd. Het is immers 
mogelijk dat, ondanks het feit dat de betrokken persoon op beknopte wijze is 
geïnformeerd over de feiten waarover hij zal worden verhoord met toepassing van 
artikel 47bis, § 2, eerste lid, van het Wetboek van strafvordering, die persoon niet in 
staat is die gegevens op correcte wijze door te geven aan de advocaat die hem zal 
bijstaan. Er dient derhalve te worden aangenomen dat, opdat hij zijn opdracht kan 
vervullen en naar gelang van de omstandigheden en de kenmerken van de betrokken 
persoon, de politieambtenaren, de procureur des Konings of de onderzoeksrechter ook 
zelf de advocaat moeten inlichten over de feiten waarop het verhoor betrekking heeft. 

 
Op dit punt mag in het kader van de uitvoering van dit arrest niet uit het oog worden verloren 
dat het Grondwettelijk Hof oordeelt dat deze informatieplicht ten uitvoer moet worden gelegd 
"voor de verhoren afgenomen na bekendmaking van dit arrest in het Belgisch Staatsblad”: 
 

B.37. Onder het in B.36.2 vermelde voorbehoud voor de verhoren afgenomen na 
bekendmaking van dit arrest in het Belgisch Staatsblad, zijn de middelen niet gegrond.  

 
- De tweede beslissing die betrekking heeft op de interpretatie van de wet heeft betrekking 

op de duur van het vertrouwelijk overleg vóór het verhoor tussen de advocaat en zijn cliënt 
waarvan de duur, in principe, maximaal dertig minuten bedraagt op grond van de wet. 

 
Het Hof heeft eerst geoordeeld dat het niet onredelijk was dat de wetgever een tijdslimiet had 
vastgesteld voor het vertrouwelijk overleg vóór het eerste verhoor en dat een duur van dertig 
minuten niet overdreven kort leek. Het Hof heeft daarna echter het volgende beslist: 
 

B.40.1. In sommige uitzonderlijke gevallen kan de maximale duur van dertig minuten 
evenwel onvoldoende zijn om de advocaat toe te laten zijn opdracht te vervullen. Dat 
zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn wanneer de aangehouden persoon en zijn 
advocaat niet dezelfde taal spreken en een beroep moet worden gedaan op een tolk.  
 
B.40.2. In die interpretatie dat het vertrouwelijk overleg altijd is beperkt tot een 
maximumduur van dertig minuten, zonder het de persoon die het verhoor afneemt 
mogelijk te maken een beperkte verlenging van dat overleg toe te staan teneinde 
rekening te houden met dergelijke uitzonderlijke omstandigheden, zou de bestreden 
bepaling de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6 
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, kunnen schenden. 
 
B.40.3. Zoals de Ministerraad aangeeft, moet de bestreden bepaling evenwel in die zin 
worden geïnterpreteerd dat zij het de aangehouden persoon mogelijk maakt een 
overleg met zijn advocaat te verkrijgen dat langer duurt dan dertig minuten, maar 
beperkt is in het licht van de vereisten van het onderzoek wanneer, gelet op de 
concrete omstandigheden, de naleving van artikel 6 van Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens dat vereist. 
 
B.42. Onder voorbehoud van de in B.40.3 vermelde interpretatie voor het overleg dat 
plaatsheeft na de bekendmaking van dit arrest in het Belgisch Staatsblad, is het middel 
niet gegrond. 
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Hierbij past echter opnieuw de opmerking om niet uit het oog te verliezen dat het Hof heeft 
beslist dat deze interpretatie effectief moet zijn “voor het overleg dat plaatsheeft na de 
bekendmaking van dit arrest in het Belgisch Staatsblad”.  
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7. CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 
 
 
Sinds het Salduz-arrest en de daaropvolgende arresten van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens heeft het principe dat de verdachte recht heeft op de bijstand van de 
advocaat vanaf het eerste politieverhoor duidelijk ingang gevonden in de Europese 
rechtsorde. In de komende maanden wordt ook een richtlijn van de Europese Unie verwacht 
die dit principe huldigt en zal specificeren in welke gevallen bijstand moet worden verleend en 
hoe deze bijstand moet worden ingevuld. Zo goed als alle lidstaten van de Europese Unie 
kennen ondertussen wel reeds een vorm van bijstand van een advocaat. Als verdragspartij 
van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en als lidstaat van de Europese 
Unie kon en kan België deze realiteit natuurlijk niet negeren. Na een intensief wetgevend 
proces en een moeilijke evenwichtsoefening, na consultatie met alle betrokken actoren, werd 
dan ook op 13 augustus 2011 de Belgische Salduz-wet een feit. Deze voorziet naast de 
bijstand van de advocaat ook nog een aantal andere rechten, waaronder het recht op het 
inlichten van een vertrouwenspersoon en het recht op medische bijstand. 
 
De Salduz-trein heeft zich effectief op 1 januari 2012 in beweging gezet. Deze werd van in 
het begin nauwgezet opgevolgd door de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid die in de loop 
van 2012 drie tussentijdse evaluatierapporten heeft overgemaakt aan de minister van Justitie. 
Dit wordt nu afgerond met het eindrapport waarin we vooreerst een cijfermatig overzicht 
hebben geboden van de toepassing van de Salduz-wet voor het volledige jaar 2012. 
Daarnaast werden in oktober 2012 de actoren bevraagd via de meldpunten Salduz omtrent 
eventuele nieuwe problemen of praktijken die niet in de vorige rapporten aan bod waren 
gekomen. Verder werden voor het eerst in oktober en november 2012 de verdachten aan het 
woord gelaten (door middel van interviews met 48 van hun vrijheid beroofde verdachten) en 
dit specifiek over de verklaring van rechten en hoe zij de toepassing hebben ervaren van de 
daarin vervatte rechten. Ten slotte is een uitgebreide wetsevaluatie verricht waarbij een 
oplijsting gebeurde van de in de rechtsleer, de rechtspraak en in onze vorige 
evaluatierapporten gesignaleerde juridische problemen en wetgevende suggesties inzake de 
Salduz-wet, de richtlijnen en de praktijk ter zake. De voorstellen werden daarna in oktober 
2012 voorgelegd aan de meldpunten Salduz en werden op 19 december 2012 afgetoetst met 
de Stuurgroep Salduz. Een ontwerp van het eindrapport werd vervolgens op 1 februari 2013 
voorgelegd aan het Overlegforum Salduz. Tot slot werd op de valreep in het eindrapport ook 
nog een deel ingevoegd over de uitspraken van het Grondwettelijk Hof van 14 februari 2013, 
met name werden de belangrijkste overwegingen opgenomen van het arrest nr. 7/2013. 
 
Algemene vaststelling 
 
In het algemeen kan worden geconcludeerd dat de toepassing van de Salduz-wet al bij al 
goed is verlopen. Hoewel initieel veel kritiek en de vrees was geuit dat de trein nooit zou 
rijden, blijkt uit onze verschillende evaluatierapporten en de reacties van het Overlegforum 
dat de trein wel degelijk rijdt. Met alle actoren samen werd een systeem uitgewerkt dat op het 
terrein werkt. De bevraging van de actoren geeft aan dat de wet verankerd is geraakt in de 
gewoonten van de politie. Vanuit de advocatuur wordt opgemerkt dat een bepaald respect is 
gegroeid tussen de verschillende beroepsgroepen. Op bepaalde plaatsen bestaan ook 
samenwerkingsverbanden tussen de advocatuur en de politie. Niettemin zijn er ook 
moeilijkheden en kritieke punten in de toepassing van de Salduz-wet en zijn bepaalde 
bepalingen in de wet en bepaalde praktijken vatbaar voor verbetering.  
 
We overlopen hierna achtereenvolgens bepaalde rechten uit de wet, de impact van de wet op 
het functioneren van de actoren en van justitie in het algemeen, en voorstellen tot wijziging 
van de regelgeving. Tot slot formuleren we een reeks aanbevelingen. 
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Aandeel verhoren van gearresteerde verdachten 
 
In de Salduz-wet zijn nieuwe rechten toegekend zowel aan slachtoffers en getuigen, als aan 
verdachten. Gezien de gearresteerde verdachten de meest uitgebreide rechten hebben 
gekregen, waaronder de bijstand van een advocaat, is in de cijfers (die een weergave bieden 
voor het volledige jaar 2012) en in de bevragingen dan ook vooral gefocust op deze 
verdachten. 
 
We kunnen meegeven dat in 2012 de lokale en de federale politie in totaal 1.943.602 
verhoren hebben afgenomen, waarvan 61% (1.185.749) eerste en navolgende verhoren van 
slachtoffers en getuigen (categorie I). Ongeveer een derde betroffen dan weer eerste 
verhoren van verdachten: met name 19,4% (377.997) van categorie II, 10,9% (211.799) van 
categorie III en slechts 2,5% (48.285) van categorie IV zijnde de gearresteerde verdachten. 
Ongeveer 90% van de verhoren van categorie IV werd afgenomen door de lokale politie en 
10% door de federale politie, verder vond 4 op de 10 verhoren van categorie IV ’s nachts 
plaats en gebeurde 25% van alle nachtelijke verhoren van categorie IV in het weekend. 
 
Verklaring van rechten 
 
Wanneer we nu stil staan bij een aantal rechten die vervat zitten in de Salduz-wet, blijkt uit 
interviews met van hun vrijheid beroofde verdachten (zowel minder- als meerderjarig) dat ze 
effectief op de hoogte waren van de hen nieuw toegekende rechten. Dit onder meer door de 
verklaring van rechten die de meeste verdachten (maar niet allemaal) hadden ontvangen 
vóór het eerste verhoor. De meerderheid vond de verklaring van rechten duidelijk en 
begrijpbaar. Ze konden zich ook verschillende rechten uit de verklaring herinneren en deze 
omschrijven. Slechts enkele verdachten vonden de verklaring moeilijk begrijpbaar en dan 
veeleer voor minderjarigen.  
 
De actoren vinden aansluitend dat de rechten te dikwijls doorheen de procedure worden 
herhaald. De Stuurgroep geeft aan dat de rechten niet meer zouden moeten worden herhaald 
indien de verdachte een advocaat heeft geconsulteerd. Het wordt gezien als een taak van de 
advocatuur om de rechten verder uit te leggen. Gezien het systeem op dit ogenblik evenwel 
niet optimaal functioneert, wordt het nu niet opportuun geacht om de mededeling van rechten 
volledig weg te nemen van de politie, de procureur des Konings of de onderzoeksrechter. 
Eventueel zouden deze zich kunnen beperken tot het stellen van de vraag of de verdachte 
nog vragen heeft over de rechten (die eerst ter kennis werden gebracht door middel van de 
verklaring van rechten en daarna werden vermeld in het PV van verhoor – als bewijs van de 
kennisgeving van de rechten geldt dan het door de verdachte ondertekende PV van verhoor). 
Bijzondere aandacht dient wel te gaan naar kwetsbare verdachten, analfabeten en personen 
met een handicap. Verder is vanuit de praktijk nog de vraag gesteld tot vertaling van de 
verklaring van rechten in nog andere talen dan reeds voorzien. 
 
Beknopte mededeling van de feiten 
 
Hoewel de meerderheid van de verdachten de beknopte mededeling van de feiten hebben 
gekregen voor het eerste verhoor, was dit bij enkelen niet het geval waarbij sommigen de 
feiten werden meegedeeld door hun advocaat. 
 
Het arrest nr. 7/2013 van het Grondwettelijk Hof van 14 februari 2013 heeft op dit vlak nu een 
interpretatie van de Salduz-wet gegeven, die geldig is voor alle verhoren na de 
bekendmaking van het arrest in het Belgisch Staatsblad. Met name opdat de advocaat zijn 
opdracht kan vervullen en naar gelang van de omstandigheden en de kenmerken van de 
betrokken persoon, moeten de politieambtenaren, de procureur des Konings of de 
onderzoeksrechter ook zelf de advocaat inlichten over de feiten waarop het verhoor 
betrekking heeft. Daarentegen werd door het Grondwettelijk Hof een toegang tot het 
strafdossier niet noodzakelijk bevonden opdat de advocaat zijn opdracht op bevredigende 
wijze zou kunnen uitvoeren. 
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Inlichten van een vertrouwenspersoon 
 
Wat betreft het recht op het inlichten van een vertrouwenspersoon heeft slechts een klein 
aantal van de bevraagde verdachten hierom verzocht, en dan voornamelijk ten aanzien van 
een familielid en soms de werkgever. We kunnen ook meegeven dat uit de cijfers blijkt dat 
zowel de onderzoeksrechters als het openbaar ministerie in 2012 slechts zeer uitzonderlijk 
gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om deze inlichting uit te stellen. Verder meent 
de Stuurgroep dat het niet noodzakelijk is om de wettelijke regeling terzake aan te passen 
(het bepalen van een termijn en het systematisch informeren van de procureur des Konings 
of de onderzoeksrechter worden niet wenselijk geacht). 
 
Medische bijstand 
 
De meerderheid van de bevraagde verdachten heeft geen medische bijstand gevraagd omdat 
ze er geen nood aan hadden, enkele hebben er zelf om verzocht en in bepaalde gevallen 
heeft de politie deze zelf voorgesteld. Binnen de Stuurgroep zijn de actoren unaniem van 
mening dat de wet voldoende duidelijk is dat dit een recht is waar de verdachte zelf moet om 
verzoeken (en geen automatisme is). Alle actoren, met uitzondering van de balie, zijn 
evenwel tegen het vastleggen in de wet op welk ogenblik en op welke wijze het medisch 
onderzoek moet plaatsvinden. Daarnaast is in de Stuurgroep een discussie gesignaleerd of 
de medische bijstand al dan niet onder de gerechtskosten valt. 
 
Bijstand advocaat 
 
Verder hebben de meeste bevraagde verdachten in onze interviews zowel een 
voorafgaandelijk vertrouwelijk overleg met, als de bijstand tijdens het verhoor van een 
advocaat gehad (al dan niet bij de politie en/of onderzoeksrechter of jeugdrechter). Indien ze 
geen bijstand hebben gekregen (waaronder ook minderjarigen), kwam dit omdat er geen 
advocaat beschikbaar was of meerderjarige verdachten dit zelf niet nodig achtten (en dus 
afstand deden). Vele verdachten vonden de bijstand nuttig, o.a. om hun verdediging voor te 
bereiden, informatie te krijgen over hun rechten en de procedure, toe te zien op de naleving 
van de procedures en zodat eventuele druk (zelfs fysieke) niet zou worden uitgeoefend. Het 
voorafgaand vertrouwelijk overleg wordt soms nuttiger geacht dan de aanwezigheid van de 
advocaat tijdens het verhoor bij de politie. Tevens wordt de aanwezigheid van de advocaat 
tijdens het verhoor door de onderzoeksrechter of de jeugdrechter soms meer effectief geacht 
dan bij de politie. De meeste verdachten zijn er verder voorstander van dat in de toekomst bij 
elk verhoor een advocaat zou aanwezig zijn. Een audiovisuele opname wordt ook mogelijk 
geacht, hoewel de voorkeur wordt gegeven aan een menselijke controle. Sommigen geven 
dan weer eerder de voorkeur aan een voorafgaandelijk overleg vóór elk navolgend verhoor. 
 
We kunnen nog meegeven dat het binnen de Stuurgroep niet aangewezen werd geacht om 
de bijstand door een advocaat voornamelijk voor te behouden voor het verhoor door de 
onderzoeksrechter. Verder werd aan de Stuurgroep voorgelegd of het vertrouwelijk overleg 
voornamelijk telefonisch zou kunnen plaatsgrepen. Gezien er hierover geen consensus is en 
gelet dat er in de praktijk niet altijd een advocaat beschikbaar is, dienen de twee 
mogelijkheden voor het overleg te worden behouden, zijnde zowel ter plaatse als telefonisch. 
Het arrest van het Grondwettelijk Hof merkt m.b.t. het vertrouwelijk overleg nog op dat het 
niet onredelijk is dat de wetgever hiervoor een tijdslimiet heeft voorzien en dat de duur van 30 
minuten niet overdreven kort lijkt. Weliswaar heeft het Hof de volgende interpretatie van de 
Salduz-wet gegeven, die geldig is voor het overleg dat plaatsheeft na de bekendmaking van 
het arrest in het Belgisch Staatsblad. Met name moet het mogelijk worden gemaakt dat de 
aangehouden persoon een overleg met zijn advocaat kan verkrijgen dat langer duurt dan 
dertig minuten, maar beperkt is in het licht van de vereisten van het onderzoek wanneer, 
gelet op de concrete omstandigheden, de naleving van artikel 6 van Europees Verdrag voor 
de Rechten van de Mens dat vereist. Daarnaast meent het Hof dat het niet onredelijk is dat 
de wetgever niet heeft voorzien in een nieuw vertrouwelijk overleg met een advocaat vóór elk 
van de verhoren die gedurende de periode van 24 uur zouden kunnen plaatshebben. 
 
Vervolgens weten we uit de cijfers dat in 2012 ongeveer de helft van de meerderjarige 
gearresteerde verdachten overwoog om afstand te doen, terwijl slechts 45% hiervan deze 
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afstand effectief bevestigde. In de bevraging werden door de politie en enkele parketten 
vragen gesteld bij het telefonisch afstandscontact en de logheid van de procedure. De 
Stuurgroep vond het aangewezen om dit afstandscontact (voorlopig) te behouden, in 
afwachting van de EU-richtlijn betreffende het recht op toegang tot een advocaat. Eventueel 
kan de procedure wel worden verbeterd en gerationaliseerd. In het arrest van het 
Grondwettelijk Hof werd in de Salduz-wet de bepaling omtrent de mogelijkheid om afstand te 
doen trouwens niet vernietigd. 
 
Wat betreft dan weer de omvang van de bijstand van een advocaat beschikken we over een 
reeks cijfergegevens. Ongeveer 30% (1/3) van de gearresteerde verdachten bij de 
politieverhoren hebben schriftelijk afstand gedaan van het recht op bijstand, terwijl ongeveer 
70% (2/3) wel deze bijstand wenste (in de vorm van een voorafgaand vertrouwelijk overleg 
en/of bijstand tijdens het verhoor). Dat een verdachte bijstand wenste, betekent echter niet 
dat deze ook daadwerkelijk werd bijgestaan door een advocaat. Hier zijn we aanbeland bij 
een kritiek punt van het functioneren van de Salduz-wet, met name de beschikbaarheid van 
de advocaten waarbij we vaststellen dat de Salduz-trein met verschillende snelheden rijdt in 
de beide landsgedeelten. Door de permanentiedienst van de balie werd geregistreerd 
hoeveel keer een advocaat werd gevonden (hetzij via de permanentiedienst van de balie, 
hetzij via het Salduz BJB noodnummer), nadat een aanvraag werd gedaan voor het verlenen 
van ofwel bijstand ofwel een telefonisch afstandscontact. In Nederlandstalig België werd in 
90,9% van de eerste verhoren van gearresteerde verdachten hiervoor een advocaat 
gevonden. In Franstalig België liep het daarentegen niet zo’n vaart en werd slechts in 41,3% 
een advocaat gevonden (hierbij dient wel rekening te worden gehouden met het feit dat ook 
de stakingsperiode van de Frans- en Duitstalige advocaten van 30 maart tot 3 juli 2012 werd 
meegeteld bij de berekening van dit percentage). We zien ook dat het aantal advocaten dat is 
ingeschreven voor de Salduz-permanentie veel hoger lag in Nederlandstalig dan in Franstalig 
België. Daarbij zorgde de staking in beide landsgedeelten voor een daling van het aantal 
beschikbare advocaten en na de staking bleef dit aantal beduidend laag in Franstalig België. 
Verder is vastgesteld dat wanneer (in de beide landsgedeelten) een bijstand werd verleend, 
dit slechts uitzonderlijk gebeurde door een advocaat van eigen keuze. 
 
Wat betreft de verhoren van gearresteerde verdachten door de onderzoeksrechter werden in 
2012 14.415 afgenomen door 112 onderzoeksrechters. Wanneer geen rekening wordt 
gehouden met de maanden waarin de Frans- en Duitstalige advocaten in staking waren, 
bedraagt de effectieve bijstand van een advocaat tijdens deze verhoren 76,6% voor gans 
België. In Vlaanderen gaat het om ongeveer 8 op 10 verdachten met effectieve bijstand, 
tegenover 7 op 10 in Wallonië en 6 op 10 in Brussel (tijdens de stakingsmaanden was dit in 
Wallonië en Brussel respectievelijk ongeveer 30% en 45%).  
 
In het kader van een voorleiding komt het ook voor (weliswaar niet zo vaak) dat een 
gearresteerde verdachte wordt verhoord door de procureur des Konings. Gedurende de 
periode van juni tot en met december 2012 (de registratie verliep pas optimaal in deze 
periode) namen de procureurs des Konings 2.508 verhoren af. Hierbij had 67,4% van deze 
verdachten effectief een vertrouwelijk overleg en/of bijstand, 22,2% deed hiervan afstand en 
bij 9,2% van de verdachten werd het recht op bijstand geweigerd door de procureur des 
Konings. Zo kunnen zowel de onderzoeksrechters als het openbaar ministerie, de 
gearresteerde verdachte het recht op bijstand van een advocaat weigeren. Uit de cijfers blijkt 
dat beide actoren, zowel bij de politieverhoren als bij de eigen verhoren, hier in 2012 slechts 
uitzonderlijk gebruik van hebben gemaakt. In het arrest van het Grondwettelijk Hof werd in de 
Salduz-wet trouwens de desbetreffende bepaling niet vernietigd en werd gesteld dat rekening 
houdend met de voorziene waarborgen de wetgever vermocht te voorzien in een dergelijke 
mogelijkheid om af te wijken van het recht op de bijstand van een advocaat. 
 
Uit de cijfers van de parketten en de bevraging van de actoren blijkt ten slotte dat er zich hier 
en daar bij de politie en de parketten nog problemen stellen voor het vertrouwelijk overleg op 
het vlak van de infrastructuur. Ten opzichte van het totaal aantal verhoren deed dit zich 
evenwel uitzonderlijk voor. Iets vaker (maar nog steeds weinig) bleek het verhoor onmogelijk 
geworden door toedoen van de advocaat. In de bevraging werden, net als in het vorige 
evaluatierapport, melding gemaakt van incidenten, zoals de plaats van de advocaat, actieve 
interventies of pleiten, of een denigrerende houding. Er werd ook melding gemaakt van 
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enkele klachten die tegen politieagenten werden ingediend. De Stuurgroep meent dat de 
uitspraken van het Grondwettelijk Hof en de EU-richtlijn moeten worden afgewacht alvorens 
de rol van de advocaat verder te preciseren. In het arrest van het Grondwettelijk Hof werd in 
de Salduz-wet de bepaling omtrent de rol van de advocaat evenwel niet vernietigd. Het Hof 
stelt dat de advocaat die het verhoor bijwoont niet is beperkt tot een louter passieve rol, maar 
wel degelijk over, weliswaar beperkte, mogelijkheden beschikt om op te treden. 
 
Kosteloze rechtsbijstand 
 
De verminderde deelname van advocaten aan de Salduz-permanentie wordt door de Ordes 
van Advocaten toegeschreven aan de onzekerheid omtrent de verloning en dit onder meer in 
het kader van de kosteloze rechtsbijstand. Deze onzekerheid lijkt weliswaar wel meer een rol 
te spelen in het Franstalig dan in het Nederlandstalig landsgedeelte. Er kan nog worden 
opgemerkt dat de hervorming van de financiering van de kosteloze rechtsbijstand het 
voorwerp uitmaakt van overleg tussen de minister van Justitie en Ordes van Advocaten. De 
minister van Justitie heeft daarbij reeds een aantal voorstellen uitgewerkt. 
 
In het arrest van het Grondwettelijk Hof werd de Salduz-wet trouwens niet verbroken inzake 
de regels van de kosteloze rechtsbijstand. Overeenkomstig het Hof heeft de bestreden 
bepaling geen onevenredige gevolgen voor de personen wier vrijheid is benomen, aangezien 
zij worden ingelicht over hun eventueel recht op het genot van juridische tweedelijnsbijstand 
en zij die daadwerkelijk genieten wanneer zij voldoen aan de wettelijke voorwaarden. In 
spoedeisende gevallen wordt bovendien kosteloze juridische bijstand voorlopig verleend door 
het bureau voor juridische bijstand zonder dat de verdachte zijn inkomsten moet bewijzen.  
 

Zwijgrecht 
 
Verder geven de meeste verdachten aan dat ze hun zwijgrecht niet hebben ingeroepen. 
Advocaten zouden daarbij veeleer de raad hebben gegeven om niet te zwijgen en wel 
degelijk te praten. De politie zelf stelt dan weer vast dat de tussenkomst van de advocaat 
zowel tot snellere en volledigere bekentenissen leidt bij lichtere dossiers, als tot minder 
bekentenissen bij zwaardere dossiers (waar stelselmatig of frequenter gebruik wordt gemaakt 
van het zwijgrecht). Dit stemt overeen met de beschikbare cijfergegevens van de 
politieverhoren waaruit blijkt dat slechts een zeer kleine minderheid van de gearresteerde 
verdachten gebruik maakt van hun zwijgrecht (minder dan 1%) bij de lokale politie, bij de 
federale politie (meer zwaardere dossiers) blijkt dit wel meer het geval te zijn (zie een 
manuele registratie van de FGP Antwerpen). Over de vraag of er verder mag worden 
doorgevraagd wanneer de verdachte zich op zijn zwijgrecht beroept, meent de Stuurgroep 
dat hierover best geen voorstel tot wetswijziging wordt geformuleerd en de concrete 
beoordeling toekomt aan de rechtspraak. 
 
Reconstructie van de feiten 
 
In de praktijk zijn vervolgens problemen gesignaleerd bij het plaatsbezoek met het oog op de 
reconstructie van de feiten, zo rijzen vragen omtrent de rol van de advocaat. De Stuurgroep is 
dan ook voorstander van het verduidelijken van de term “vergezellen” bij de reconstructie van 
de feiten in art. 62 Sv. Daarbij wordt opgemerkt dat de rol van de advocaat onverminderd 
moet kunnen gelden als bij art. 47bis Sv., deze zou zelfs soepeler kunnen worden opgevat. 
Hiertoe zou in art. 62 Sv in het 1e lid de term “bijwonen” kunnen worden gebruikt (zoals in het 
2e lid), wat actiever overkomt. Het wordt echter niet nodig geacht om de mogelijkheid tot het 
gebruiken van videoschermen in de wet te expliciteren. Deze werkwijze kan worden 
begrepen onder “vergezellen”. Een mogelijke schending van de rechten van verdediging dient 
geval per geval door de rechtspraak en de rechtsleer te worden beoordeeld.  
 
De Stuurgroep vindt het evenmin opportuun om uitzonderingen op het “vergezellen” in art. 62 
Sv. te voorzien. Deze fase wordt te belangrijk geacht en de reconstructie kan steeds op een 
andere wijze worden georganiseerd indien zich een veiligheidsprobleem zou stellen. Een 
sanctie wordt door de meldpunten, met uitzondering van de balie, evenmin nodig bevonden. 
Dit dient opnieuw geval per geval door de rechtspraak en de rechtsleer te worden 
beoordeeld. In het arrest van het Grondwettelijk Hof werd de Salduz-wet trouwens niet 
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verbroken op het vlak van de afwezigheid van een sanctie voor de schending van het recht 
op de bijstand van een advocaat bij een reconstructie. De afwezigheid van een sanctie doet 
volgens het Hof geen afbreuk aan het feit dat het aan de feitenrechter toekomt de 
regelmatigheid van de bewijzen waarop de strafvordering is gegrond, te onderzoeken en het 
recht van de beklaagde op een eerlijk proces te waarborgen. 
 
Tolken 
 
Uit de cijfers blijkt dat in 2012 voor 20% van de verhoren van gearresteerde verdachten een 
tolk werd opgeroepen en dit voornamelijk voor het Arabisch, het Frans en het Roemeens. De 
problemen inzake tolken – die in de vorige evaluatierapporten al aan bod kwamen – werden 
door de actoren opnieuw aangekaart. Onder meer wordt gewezen op het probleem van de 
beschikbaarheid van tolken en het gebruik van dezelfde tolk tijdens zowel het vertrouwelijk 
overleg als tijdens het verhoor. Tevens werden vragen gesteld bij de kwaliteit van de tolken, 
wat eveneens werd vermeld door de verdachten. Verder werd nog gewezen op de stijgende 
kosten voor de (toegenomen prestaties van) tolken. In het kader van de bevraging hebben de 
actoren wel een reeks suggesties gedaan voor de omzetting in de Belgische wetgeving van 
de EU-richtlijn 2010/64/EU van 20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking en 
vertaling in strafprocedures, deze is gericht op het ondervangen van problemen met tolken. 
 
Impact op interne werking van en samenwerking tussen actoren 
 
De actoren vermelden, net als in het vorige evaluatierapport, dat de Salduz-wet een impact 
heeft op hun dagelijkse werk. Zo is door de politionele actoren gewezen op de logheid van de 
procedure en het aanzienlijke tijd- en capaciteitsverlies (door het naleven van de termijn van 
twee uur zelfs als geen advocaat zal komen opdagen, er zijn ook moeilijkheden gemeld met 
het gebruik en de financiering van de webapplicatie). De lokale politie wijst daarbij op een 
vermindering van het aantal agenten op het terrein door de langere verhoren, omwille van de 
aanwezigheid van een advocaat (voor de lokale politie bedraagt in 2012 de gemiddelde duur 
van een verhoor van een gearresteerde verdachte 52 minuten / voor de federale politie is dit 
het dubbele, we beschikken in onze evaluatie evenwel enkel over cijfers van 2012 zodat we 
deze niet kunnen vergelijken met voorgaande jaren). Daarnaast is de procedure is 
ingewikkelder gebleken voor de grotere operaties. Hier kan wel melding worden gemaakt van 
de goede praktijk van de federale politie, zijnde het aanstellen van een verantwoordelijke 
persoon voor de Salduz-toepassing in het kader van belangrijke onderzoeken. Voor de 
advocatuur hebben vooral nachtelijke verhoren een impact op hun dagelijks werk. 
 
Op het vlak van de samenwerking wijst de federale politie nog op moeilijkheden met de 
bijzondere inspectiediensten, de douanediensten en de onderzoeksrechters. De 
onderzoeksrechters melden dan weer opnieuw samenwerkingsmoeilijkheden met advocaten 
die de Salduz-wet niet op dezelfde wijze zouden interpreteren. De parketten halen verder 
opnieuw aan dat ze meer worden gecontacteerd door de politie. Vaak zijn er wel (structurele) 
overlegmomenten voorzien tussen de politie en de parketten, in Antwerpen is er zelfs sprake 
van een expertisecentrum Salduz.  
 
Specifiek zijn daarnaast nog problemen vermeld inzake verdachten van categorie III die op 
uitnodiging worden verhoord. Er wordt door de politionele en justitiële actoren gewezen op 
een achterstand in de behandeling van deze dossiers (omdat de opgeroepen verdachte niet 
komt opdagen) en het feit dat er meer processen-verbaal zonder verhoor zijn. Er is in het 
juridisch luik dan ook voorgesteld om categorie III aan te passen, omwille van dit tijd- en 
capaciteitsverlies en het mindere aantal verhoren. Een eventuele aanpassing hangt evenwel 
samen met de vraag of in de toekomst – met de op til staande EU-richtlijn betreffende de 
toegang tot een advocaat – al dan niet bij alle verhoren de bijstand van een advocaat zal 
moeten worden voorzien. Tevens werd gewezen op het gebrek aan duidelijkheid over het 
raadplegen van een advocaat door minderjarige verdachten van categorie III (die hiervan 
geen afstand kunnen doen). In het juridisch luik werd voorgesteld om dit te ondervangen door 
sowieso een advocaat voor hen te voorzien en dit door middel van een uitbreiding van de 
webapplicatie naar minderjarige verdachten van categorie III en een aanpassing van de 
desbetreffende omzendbrief. In het arrest van het Grondwettelijk Hof werd de Salduz-wet 
overigens niet verbroken inzake de toepassing van de wet op minderjarige verdachten (al dan 



  217/235 

niet van hun vrijheid beroofd). Het Hof stelt dat deze niet minder rechten genieten dan de 
meerderjarigen die zich in dezelfde situatie bevinden. 
 
In verband met het voorzien van een uitzondering voor audiovisuele verhoren van 
minderjarige slachtoffers of getuigen wordt ten slotte in de bevraging en door de Stuurgroep 
vastgesteld dat dit al is opgelost in de praktijk, zodat een wetswijziging niet meer nodig is. 
Gespecialiseerde onderzoekers van de federale politie hebben een verhoortechniek 
ontwikkeld waarin de mededelingen van art. 47bis Sv. vervat zitten.  
 
Impact op functioneren van justitie in het algemeen 
 
Wat betreft de impact op het functioneren van justitie in het algemeen wordt vooreerst 
vermeld dat een goede samenwerking tussen de verschillende actoren een positief effect zou 
hebben op het onderzoek en de werking van justitie. Een aantal structurele 
samenwerkingsverbanden kwamen ook tot stand tussen de actoren, deze kwamen reeds aan 
bod in de vorige evaluatierapporten.  
 
Verder wordt door de politionele en justitiële actoren gewezen op een daling van de 
vrijheidsbenemingen, een vermindering van de aanhoudingsbevelen en een toename van de 
vrijheden onder voorwaarden. Op basis van verschillende cijfergegevens hebben we een 
zicht op het aantal aanhoudingsbevelen. Met name is in 2012 het gemiddeld aantal 
aanhoudingsbevelen per registrerende onderzoeksrechter licht gedaald ten opzichte van de 
voorgaande jaren, terwijl het gemiddeld aantal aanhoudingsbevelen in 2009, 2010 en 2011 
nagenoeg constant was. Het bevel tot verlenging van de arrestatietermijn met maximum 24 
uur werd dan weer weinig benut. Verder ligt voor gans België het gemiddeld aantal vrijheden 
onder voorwaarden (VOV) in 2012 lager dan in de voorgaande jaren. Dit staat haaks op de 
initiële verwachting (en indicaties) dat het gebruik van de VOV door toedoen van de Salduz-
wet zou toenemen. Weliswaar dienen we te nuanceren dat er verschillen zijn tussen de 
gerechtelijke arrondissementen: in 13 arrondissementen is er sprake van een stijging (in 4 
arrondissementen zelfs een stijging van minstens 40%), terwijl er in 9 effectief een daling 
waarneembaar is. Niettegenstaande de indrukken van de actoren op het terrein, is het dus op 
basis van de cijfers moeilijk om te spreken van significante tendensen en een duidelijke 
impact hierop van de Salduz-wet. 
 
Voorstellen tot wijziging van regelgeving 
 
Op basis van de bevindingen wordt het aangewezen geacht om de regelgeving op een aantal 
punten aan te passen. De Stuurgroep kwam in consensus tot de volgende drie voorstellen 
voor wijziging van de huidige Salduz-wet: 

- Ten eerste wordt de audiovisuele opname ter controle van het verhoor beschouwd 
als een belangrijk controlemiddel die dient te worden ingeschreven in art. 47bis Sv.; 

- Ten tweede dient de term “vergezellen” bij de reconstructie van de feiten in art. 62 
Sv. te worden verduidelijkt; 

- Ten derde dient het bevel tot verlenging wettelijk te worden uitgesloten van de mini-
instructie (door deze op te nemen bij de uitzonderingen van art. 28septies Sv.) en 
dient de wijze van betekenen in art. 15bis Voorlopige Hechteniswet te worden 
gespecificeerd; 

 
Vanuit het Overlegforum werd, naast de eerste twee punten van de Stuurgroep, hieraan 
toegevoegd: 

- Het uitwerken van een duidelijke Salduz-regeling voor minderjarige verdachten. Zo 
zou onder meer de mogelijkheid tot het doen van afstand moeten worden voorzien, 
hetgeen een duidelijke oplossing zou bieden voor het terrein. 

 
We kunnen ook nog een punt vermelden dat werd gesuggereerd door de Denktank Salduz 
van het College van Procureurs-generaal: 

- Het vervangen van de term “vertrouwenspersoon” in artikel 2bis § 3 Voorlopige 
Hechteniswet door bv. “contactpersoon” (wegens verwarring met de 
“vertrouwenspersoon voor minderjarigen”). 
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Verder heeft het arrest nr. 7/2013 van het Grondwettelijk Hof van 14 februari 2013 drie 
bepalingen van de wet vernietigd, waarvoor er voor de eerste twee een overgangstermijn is 
voorzien tot 31 augustus 2013 voor de aanpassing die als volgt is gestipuleerd: 

- Een extra mededeling dient te worden voorzien voor niet van hun vrijheid beroofde 
verdachten, met name dat ze het verhoor kunnen verlaten; 

- De regeling moet worden aangepast waarbij het verkeerscontentieux was 
uitgesloten van categorie III. Er moet worden voorzien dat alle verkeersinbreuken 
strafbaar met een gevangenisstraf van 1 jaar of meer onder categorie III vallen en 
dus het recht bieden op een vertrouwelijk overleg met de advocaat vóór het eerste 
verhoor; 

- Bij de sanctieregeling moet het woord “enkel” worden geschrapt. In de Stuurgroep 
was reeds opgemerkt dat de huidige sanctieregeling, zoals voorzien in art. 47bis, §6 
Sv., niet zou kunnen behouden blijven en diende te worden aangepast. De 
toekomstige EU-richtlijn betreffende de toegang tot een advocaat zal hier ook nog 
verder uitsluitsel over moeten geven. 

 
Daarnaast heeft het Grondwettelijk Hof een interpretatie gegeven van twee bepalingen van 
de Salduz-wet die we hierboven reeds hebben vermeld, met name met betrekking tot de 
mededeling van feiten aan de advocaat en de duur van het vertrouwelijk overleg. 
 
Tevens kan nog worden meegegeven dat de Stuurgroep het niet aangewezen vond om het 
begrip “verhoor” wettelijk te definiëren. Het arrest van het Grondwettelijk treedt dit bij en 
verwijst naar de toelichtingen in de parlementaire voorbereidingen en de wetgevende context 
van de aan iedere verhoorde gewaarborgde rechten die de nodige rechtszekerheid bieden. 
 
Naast de beperkte punctuele wijzigingen aan de huidige Salduz-wet wordt, zowel in de 
Stuurgroep als in het Overlegforum, gepleit voor een Grondwetswijziging van de 
verlenging van de arrestatietermijn van 24 uur, naar 36 uur of 48 uur.  
 
Tot slot meent de Stuurgroep dat een eventuele uitbreiding van de bijstand van de advocaat 
naar alle verhoren en onderzoekshandelingen door de op til staande EU-richtlijn 
betreffende de toegang tot een advocaat, niet hoeft te betekenen dat deze bijstand op 
dezelfde wijze dient te verlopen als binnen de 24 uur. Zeker als er een uitbreiding wordt 
voorzien voor verhoren van misdrijven met een gevangenisstraf van minder dan één jaar, 
moet het systeem kunnen blijven functioneren en zal bijgevolg een grondige hervorming van 
de procedure en van ons rechtssysteem zijn aangewezen, wat ook duidelijk werd gesteld in 
het Overlegforum. We kunnen alleszins nog meegeven dat het arrest van het Grondwettelijk 
Hof de huidige Salduz-wet niet heeft vernietigd op het vlak van de afbakening die werd 
voorzien om het recht op bijstand van een advocaat toe te kennen. Met name wordt de 
(strafrechtelijke) vrijheidsbeneming in de wet als een relevant criterium beschouwd om 
bepaalde rechten te geven. Tevens wordt het in de wet redelijk verantwoord geacht om de 
bijstand niet te voorzien voor verhoren afgenomen na het verlenen van het bevel tot 
aanhouding en voor andere onderzoekshandelingen (dan het verhoor en de 
wedersamenstelling). Daarnaast wordt het onderscheid in de wet bij het voorafgaand 
vertrouwelijk overleg naargelang de ernst van de feiten eveneens verantwoord geacht en 
biedt de Verklaring van rechten daarbij de nodige garanties. 
 
Aanbevelingen 
 
Zoals de slagzin luidt “met de trein is het altijd een beetje reizen”, zo staat ook de Salduz-trein 
nog een meer dan uitdagende tocht voor de boeg. Gezien België zich inschrijft in de 
Europese rechtsorde van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de beginselen 
van de Europese Unie, zal België zich verder dienen te conformeren aan mogelijke 
bijkomende vereisten inzake de bijstand van de advocaat. Tevens dient nu ook rekening te 
worden met de gevolgen van de uitspraak van het Grondwettelijk Hof.  
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Ter afronding, en rekening houdend met de in het kader van deze evaluatie ontvangen 
opdrachten264, kunnen we per uitgevoerde opdracht de volgende aanbevelingen formuleren 
om de Salduz-trein in beweging te houden: 
 
1. M.b.t. de evaluatie van de Salduz-wet: 

 
- Voor 31 augustus 2013 dienen de volgende punctuele aanpassingen te worden 

doorgevoerd aan de huidige Salduz-wet, dit rekening houdend met de bevraging 
van onze meldpunten, de voorstellen van onze Stuurgroep en Overlegforum en het 
bindende arrest nr. 7/2013 van het Grondwettelijk Hof van 14 februari 2013: 

 
(1) Voor niet van hun vrijheid beroofde verdachten: mededeling voorzien dat ze 

het verhoor kunnen verlaten; 
(2) Aanpassen dat alle verkeersinbreuken strafbaar met een gevangenisstraf 

van 1 jaar of meer vallen onder categorie III en dus het recht bieden op een 
vertrouwelijk overleg met de advocaat voor het eerste verhoor; 

(3) Aanpassing van de sanctieregeling: het woord “enkel” schrappen; 
(4) Reconstructie van de feiten: de term “vergezellen” door een advocaat 

verduidelijken; 
(5) Duidelijke regeling voor minderjarige verdachten; 
(6) Audiovisuele opname ter controle van het verhoor regelen; 
(7) Bevel tot verlenging: uitsluiting van de mini-instructie en de betekening 

voorzien; 
(8) Term vertrouwenspersoon vervangen. 

 
- Een Grondwetswijziging wordt eveneens bepleit, met name de verlenging van de 

arrestatietermijn van 24 uur naar 36 uur of 48 uur.  
 

- Een globale hervorming van de Salduz-wet dient verder pas te worden doorgevoerd 
nadat de EU-richtlijn betreffende de toegang tot een advocaat is gefinaliseerd. 

 
- De voorbereiding voor een aanpassing van de Salduz-wet aan de nieuwe vereisten 

van de EU-richtlijn dient wel tijdig en proactief te worden voorbereid. Het is 
belangrijk dat in overleg met alle actoren wordt gezocht naar de meest werkbare 
oplossing voor het terrein. 

 
- Alvorens de huidige Salduz-regeling aan te passen, dient evenwel eerst de 

fundamentele vraag te worden uitgeklaard over de richting van ons rechtssysteem. 
Het werd reeds te vaak ad hoc bijgestuurd, het is hoogtijd voor een fundamentele 
hervorming. Het is niet vijf voor twaalf maar reeds vijf na twaalf. 

 
- Om de medewerking van de balie te blijven verzekeren en opnieuw serieus aan te 

zwengelen, is verder nood aan een fundamentele hervorming van het systeem van 
de kosteloze rechtsbijstand opdat deze ook betaalbaar blijft voor de Belgische 
Staat. 

 
- Daarnaast is tevens een regeling van de tolken dringend aan de orde om de reeds 

langer gesignaleerde problemen ter zake aan te pakken. 
 

- Ten slotte is het cruciaal dat elke wijziging, net als bij de totstandkoming van de 
huidige Salduz-wet, opnieuw wordt afgetoetst aan dezelfde drie doelstellingen. Ten 
eerste een antwoord bieden op internationale en Europese vereisten. Ten tweede 
een werkbare oplossing bieden voor alle actoren op het terrein, zodat er een 
effectieve uitoefening mogelijk is van de voorziene rechten. Ten derde rekening 
houden met de budgettaire mogelijkheden en vooral beperkingen, waarbij de 
budgettaire kost dient te worden geraamd en vooraf duidelijke afspraken dienen te 
worden gemaakt met de actoren en er een politieke consensus moet zijn. 

 

                                                 
264 Het CISAM konden we niet evalueren wegens de stopzetting ervan. 
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2. M.b.t. de evaluatie van de richtlijnen van het College van Procureurs-generaal: 
 

- Op basis van de bevindingen van het evaluatierapport blijken op dit ogenblik geen 
fundamentele aanpassingen aan de richtlijnen nodig te zijn. In de evaluatie zijn wel 
enkele suggesties gedaan en bijsturingen voorgesteld die zullen worden 
overgemaakt aan het College van Procureurs-generaal. 

 
- Ingevolge het arrest van het Grondwettelijk Hof is er wel dringend een richtlijn nodig 

voor twee bepalingen (waarvan de interpretatie geldig is voor alle verhoren en 
overleg na de bekendmaking van het arrest in het Belgisch Staatsblad): 

 
(1) Opdat de advocaat zijn opdracht kan vervullen en naar gelang van de 

omstandigheden en de kenmerken van de betrokken persoon, moeten de 
politieambtenaren, de procureur des Konings of de onderzoeksrechter ook 
zelf de advocaat inlichten over de feiten waarop het verhoor betrekking heeft; 

(2) Het moet mogelijk worden gemaakt dat de aangehouden persoon een 
overleg met zijn advocaat kan verkrijgen dat langer duurt dan dertig minuten, 
maar beperkt is in het licht van de vereisten van het onderzoek wanneer, 
gelet op de concrete omstandigheden, de naleving van artikel 6 van 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens dat vereist; 

(3) Tevens zullen ook de modellen van proces-verbaal moeten worden 
aangepast in functie van deze interpretaties en in functie van de vernietigde 
bepalingen. 

 
3. M.b.t. de evaluatie van de Verklaring van rechten: 

 
- Op basis van de bevindingen van het evaluatierapport zijn er aan de Verklaring van 

rechten op dit ogenblik geen aanpassingen nodig. 
 

- Aanpassingen zullen in de toekomst wel noodzakelijk zijn en dit na de punctuele 
aanpassingen van de huidige Salduz-wet ten laatste voor 31 augustus 2013 en na 
de omzetting in het Belgisch recht van de EU-richtlijn van 20 oktober 2010 
betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures. 
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AANVULLING STUDIEDAG SALDUZ 27/03/2013 
 
 
Naar aanleiding van de CPS Studiedag « ’t Salduz beter gaan ?! Hoe de toekomstige ‘EU-
richtlijnen’ implementeren in onze regelgeving? » van 27 maart 2013 wensen we nog twee 
aanvullingen te doen bij het rapport. 
 
 
1) Audiovisuele verhoren van minderjarige slachtoffers of getuigen 
 
In ons rapport staat te lezen dat wat betreft het verrichten van de mededeling (van de rechten 
en de feiten zoals voorzien in art. 47bis Sv.) in het kader van een audiovisueel verhoor van 
minderjarige slachtoffers of getuigen, geen wetswijziging meer nodig is. Dit zou in de praktijk 
immers reeds opgelost zijn geweest (zie informatie verkregen van de Federale Politie en ook 
in de Stuurgroep). Op de studiedag van 27 maart 2013 bleek evenwel bij de uiteenzetting van 
mevrouw Brigitte De Clercq265 dat er zich hieromtrent wel nog steeds een probleem stelt. 
Meer bepaald blijkt dat de mededeling van de rechten voor (zeker erg jonge) kinderen vaak 
moeilijk te bevatten is en de beknopte mededeling van de feiten zeer suggestief kan zijn 
(terwijl het juist de bedoeling is om op niet-suggestieve wijze te verhoren). Vandaar dat 
mevrouw De Clercq vanuit de praktijk wel pleit voor een aanpassing van de wetgeving. Met 
name dient een uitzondering te worden voorzien op de mededeling van de rechten en van de 
feiten ten aanzien van minderjarige slachtoffers en getuigen. 
 
 
2) Term vertrouwenspersoon 
 
Bij de aanbevelingen hebben we bij de punctuele aanpassingen van de Salduz-wet 
voorgesteld om de term “vertrouwenspersoon” te vervangen (door bijvoorbeeld de term 
“contactpersoon”), gezien deze term niet altijd goed wordt begrepen. Tijdens de studiedag 
bleek echter dat een dergelijke aanpassing in de wet ook een aanpassing zou impliceren van 
een reeks andere documenten (o.a. de verklaring van rechten en de modellen van 
processen-verbaal). Zodoende is dergelijke aanpassing op korte termijn niet opportuun en 
dient deze veeleer te worden overwogen in het kader van een globale hervorming van de 
Salduz-wet. 
 
 
 
 

                                                 
265 Hoofdinspecteur bij de federale gerechtelijke politie Gent, docente Techniek Audiovisueel verhoor Minderjarigen 
(TAM) en coördinator TAM-netwerk binnen het gerechtelijk arrondissement Gent. 
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