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Voorwoord 

Bij aanvang van deze masterproef zou ik graag enkele personen willen bedanken die 

rechtstreeks of onrechtstreeks een bijdrage hebben geleverd aan deze masterproef. Mijn 

ouders zou ik ten eerste willen bedanken voor hun onuitputtelijke steun gedurende mijn 

volledige studieloopbaan. Zelfs wanneer ik minder leuk gezelschap was, bleven ze mij 

onvoorwaardelijk aanmoedigen. Als tweede zou ik graag mijn broer Karel en diens vriendin 

Laurence bedanken. Ook zij waren een enorme steun en toeverlaat gedurende mijn 

studeerperiode. In het bijzonder zou ik mijn broer Karel willen bedanken voor de grote steun 

die hij mij bood naar aanleiding van mijn keuze om Criminologie te gaan studeren. Hij is als 

oudere broer het perfecte rolmodel en heeft me naar studeervaardigheden en kennis bijzonder 

goed ondersteund. Een derde persoon die ik graag zou willen bedanken is mijn stagemeester 

HCP Jur. Alwin Lox. Gedurende mijn stage op de dienst Human Resources Management van 

de Federale Gerechtelijk Politie werden mij enorm veel mogelijkheden aangereikt om kennis 

te maken met de politiepraktijk. Deze stage heeft ervoor gezorgd dat ik ook meer zicht kreeg 

op de Salduzproblematiek. Daarenboven werd de enorme bron aan informatie, die ik ook dit 

jaar kon raadplegen, aangevuld met een hartverwarmend ontvangst van Alwin Lox en 

collega‟s. Ten vierde wil ik professor Paul Ponsaers als promotor bedanken voor zijn 

ondersteuning en bijsturing van deze masterproef. Ten vijfde wens ik ook Marc Bockstaele, 

Dirk Grootjans, Karel Van Cauwenberghe, Renaat Landuyt, Eric Wauters, Martin Minnaert, 

Johan Vanderschueren, Jean-Pierre Raes, Myriam Van Praet, Wim Decuypere, Sonia De 

Bruyne, Vincianne Pötgens, Lotte Smets, Dirk Van Gerven, René Van Loon en Gerard Van 

der Meer te bedanken voor hun medewerking en bijdrage aan deze masterproef. Als zesde en 

laatste dien ik mijn medestudenten Criminologie te bedanken voor de voorbije vier jaar. De 

gemeenschappelijke interesse en ervaring creëerde interessante discussies met betrekking tot 

bepaalde cursussen of stageplaatsen binnen het Criminologisch werkveld.  
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Afkortingen 
 

E.H.R.M. = Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

E.V.R.M. = Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 

E.C.R.M. = Europese Commissie voor de Rechten van de Mens  

CPT = The European Committee for the Prevention of Torture 

PVOV = Programma versterking opsporing en vervolging 

BJB = Bureau voor Juridische Bijstand 

art. = artikel 

v. = versus 

cf. = confer 

ibid. = ibidem 

Sv. = Wetboek van Strafvordering 
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Inleiding 

Het arrest van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (E.H.R.M.)
1
 in de zaak Salduz 

v. Turkije heeft voor veel opschudding gezorgd binnen de Belgische rechtspraktijk. Het 

Europees Hof kwam tot de conclusie dat de toegang tot een advocaat reeds vanaf de eerste 

ondervraging door de politie moet worden geboden, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn 

die het recht kunnen beperken.
2
 De vraag om de advocaat toe te laten tijdens het verhoor is 

zeker niet nieuw maar werd door de zaak Salduz nieuw leven ingeblazen.
3
 

 

De wetgeving in België voorziet echter geen recht op bijstand tijdens het politioneel verhoor 

van meerderjarige verdachten. Zo kan een verdachte in België slecht beroep doen op zijn 

advocaat na het verhoor door een onderzoeksrechter.
4
 Deze praktijksituatie werd tot op heden 

nog niet veroordeeld door het E.H.R.M. maar toch geven zowel de Europese
5
 als de eigen 

nationale rechtspraak
6
 te kennen dat onze huidige situatie onvoldoende tegemoet komt aan de 

interpretatie van het E.H.R.M. inzake art. 6 §3, c) Europees Verdrag voor de Rechten van de 

Mens (E.V.R.M.), namelijk het recht op bijstand van een advocaat.  

 

De keuze om in deze masterproef de bijstand van de advocaat tijdens het politioneel 

verdachtenverhoor van volwassenen te bespreken steunt op vier zaken. Ten eerste heeft deze 

problematiek een belangrijke criminologische waarde. Een wettelijke implementatie van het 

recht op bijstand zal ongetwijfeld een invloed hebben op de huidige functies van de 

politieambtenaar. Deze zal zich meer moeten specialiseren in het afnemen van verhoren in het 

bijzijn van de advocaat. Ten tweede heeft dit thema ook een breed maatschappelijk belang. 

Het gaat hier echter om een pleidooi voor het institutionaliseren van een fundamentele 

waarborg voor de rechten van de verdediging in het kader van een eerlijke bewijsvoering van 

overheidszijde.
7
 Ten derde werd mijn keuze ook beïnvloed door mijn bachelorproef met 

betrekking tot „de zaak Salduz en zijn mogelijke consequenties voor het politioneel verhoor‟. 

Door het bestuderen van de consequenties werd mij duidelijk dat het verhaal voor België 

zeker nog niet ten einde is. Hoewel er vorig jaar reeds een eerste implementatie in onze 

                                                 
1 SALDUZ v. Turkije, E.H.R.M. 27 november 2008, http://hudoc.echr.coe.int.  
2 DE HERT, P., DECAIGNY en T., WEIS, K., „Het arrest Salduz dwingt tot aanpassing van het verhoor‟, Vigiles, 2009, afl. 2, (1), 2. 
3 LENSING, J.A.W., „Controle op het politieverhoor‟, Justitiële verkenningen, 1998, afl. 4, (37), 37. 
4 artikel 16  uit de  wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis. 
5 met betrekking tot rechtspraak E.H.R.M. in de zaak BOUGLAME v. België, 2 maart 2010, E.H.R.M., http://hudoc.echr.coe.int. 
6 met betrekking tot rechtspraak Hof van Beroep te Antwerpen op 24 december 2009; zie ook WAUTERS, E., „advocaten in 

commissariaten‟, Panopticon, 2010, afl. 2, (65), 69.;  
7 BORGERS, M., „een nieuwe dageraad voor de raadsman bij het politieverhoor?‟, Nederlands Juristenblad, 2009, afl. 2, (88), 88-90. 

http://hudoc.echr.coe.int/
http://hudoc.echr.coe.int/
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regelgeving werd ingevoerd door de omzendbrief van het College van Procureurs-generaal
8
, 

bleef de implementatie van de bijstand van de advocaat achterwege. Tot slot werd mijn keuze 

ook gebaseerd op basis van het actuele karakter van de problematiek binnen de praktijk. 

Gedurende mijn stage bij de dienst Human Resources Management van de Federale 

Gerechtelijke politie kwam ik in contact met de Salduz problematiek die op deze dienst 

grondig wordt opgevolgd. Tevens geven de talrijke publicaties in de media aan dat er een 

grote belangstelling is voor deze rechtsproblematiek.  

 

Deze Masterproef zal de noodzaak en de praktische haalbaarheid van een wettelijke 

implementatie kritisch analyseren door middel van wetenschappelijke literatuur, wetgeving, 

rechtspraak en praktijkinterviews. Deze bijdrage beperkt zich tot de positie van de 

meerderjarige verdachte tijdens het politionele verdachtenverhoor en dus niet op het verhoor 

door de onderzoeksrechter, de procureur des Konings of het verhoor in de vonnisfase.
9
 Door 

het verzamelen en analyseren van de wetenschappelijke kennis met betrekking tot de vraag 

naar een bijstand van de advocaat kon er een kritisch onderbouwde mening worden gevormd. 

Een aantal praktische uitgangspunten uit de literatuur werden vervolgens getoetst door middel 

van non-directieve interviews van sleutelfiguren uit de politie, magistratuur, advocatuur en 

politiek. Deze personen werden geselecteerd op basis van hun betrokkenheid tot dit 

onderwerp.  

 

Deze bijdrage is gestructureerd op basis van de voorafgaande literatuurstudie en de 

aanvullende praktijkinterviews. Het eerste deel bespreekt de nood aan een invoering van het 

recht op bijstand van de advocaat tijdens het verdachtenverhoor. Dit deel gaat dieper in op de 

interpretatie van art. 6 §3, c) door het E.V.R.M., de aanbevelingen van “The European 

Committee for the Prevention of Torture” (CPT), onze huidige Belgische situatie en het 

Nederlands onderzoek met betrekking tot de bijstand van de advocaat. Het tweede deel spitst 

zicht toe op een analyse van de praktische problemen die volgens de sleutelfiguren zullen 

optreden wanneer de advocaat tot het eerste politionele verdachtenverhoor wordt toegelaten. 

Deze praktische problemen worden in het derde en laatste deel getoetst aan het huidig 

wetsontwerp
10

, dat momenteel wordt behandeld in de Kamer van volksvertegenwoordigers. 

                                                 
8 HET COLLEGE VAN PROCUREURS- GENERAAL BIJ DE HOVEN VAN BEROEP, Omzendbrief nr.7/2010 van, 4 mei 2010, p.5. 
9 GOOSSENS, F., „Het E.V.R.M.: een argument pro aanwezigheid van de advocaat bij het politioneel verdachtenverhoor‟, Ad Rem, 2005, 

afl. 3, (38), 38. 
10 Wetsontwerp 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, Kamer van volksvertegenwoordigers, 4 maart 2011, doc 53 1279/001. 
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Deel 1: De toenemende vraag naar bijstand 

 

1. Inleiding 

Dat de vraag naar de bijstand van de advocaat tijdens het politioneel verdachtenverhoor niet 

nieuw is bewijst onder meer de studie van Professor Fijnaut in 1987 met betrekking tot “de 

toelating van raadslieden tot het politiële verdachtenverhoor”.
11

 In deel 1 blijven we even 

stilstaan bij de groei van deze problematiek in de loop der jaren.  

Hierbij gaan we ten eerste in op de evolutie die Europa heeft doorstaan in zijn interpretatie 

van artikel 6 §3, c) E.V.R.M. Deze jarenlange discussie wordt beschreven aan de hand van 

arresten van het E.H.R.M. die betrekking hebben op drie elementen, namelijk de rol van de 

advocaat, het recht op een eerlijk proces tijdens het vooronderzoek en het recht op bijstand 

gedurende de arrestatie bij de politie. Bovendien wordt in het eerste deel het baanbrekende 

arrest Salduz behandeld alsook de latere rechtspraak van het E.H.R.M. 

In een tweede onderdeel worden, in lijn met de interpretatie van het E.H.R.M. met betrekking 

tot het recht op een eerlijk proces, de aanbevelingen van “the European Committee for the 

Prevention of Torture” (CPT) besproken. De CPT formuleert aanbevelingen gericht aan de 

regeringen van de lidstaten van de Raad van Europa met betrekking tot de toepassing van 

artikel 3 E.V.R.M. Dit artikel omvat het verbod om iemand te onderwerpen aan foltering en 

onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing.
12

 Deze onheuse behandeling wordt 

weleens in verband gebracht met het recht op bijstand tijdens het politioneel 

verdachtenverhoor.  

In het derde onderdeel wordt onze huidige Belgische situatie besproken. Hierbij gaan we 

dieper in op de huidige rechtswaarborgen voor de verdediging. Tevens gaan we na hoe onze 

nationale rechtspraak heeft gereageerd op de uitspraken van het E.H.R.M. zoals die uit het 

Salduz arrest naar voorkomen.  

Ten slotte, wordt ook de specifieke Nederlandse situatie behandeld. Er zijn twee redenen 

waarom de Nederlandse situatie wordt besproken in deze thesis. Vooreerst heeft Nederland 

een gelijkaardig rechtssysteem als België. Daarnaast heeft men in Nederland gedurende twee 

jaar onderzoek uitgevoerd met betrekking tot de “raadsman bij politieverhoor”. 

 

 

 

 

                                                 
11 LENSING, J.A.W., „Controle op het politieverhoor‟, Justitiële verkenningen, 1998, afl. 4, (37), 37. 
12 artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. 
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2. Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
 

2.1 Evolutie in Europese Rechtspraak 

In het E.V.R.M. wordt het recht op bijstand van de advocaat voorzien om op die manier een 

eerlijk proces te waarborgen. Zo heeft de verdachte het recht om “zichzelf te verdedigen of de 

bijstand te hebben van een raadsman naar eigen keuze of, indien hij niet over voldoende 

middelen beschikt om een raadsman te bekostigen, kosteloos door een toegevoegd advocaat te 

kunnen worden bijgestaan, indien het belang van de rechtspraak dit eist.”
13

 Het gaat hierbij 

om een niet-absoluut recht waarbij de lidstaten van de Raad van Europa nog steeds zelf 

bepalen hoe dit binnen hun rechtssysteem moet worden ingevuld.
14

 In de volgende paragrafen 

wordt kort de evolutie toegelicht die aan de Salduz-rechtspraak vooraf ging. 

 

2.1.1 De zaak Can en de rol van de advocaat 

Reeds op 30 september 1985 sprak de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens 

(E.C.R.M.) zich in de zaak Can v. Oostenrijk uit over de taken van de advocaat gedurende het 

strafrechtelijk onderzoek.
15

 Can werd in de stad Gmunden door de Oostenrijkse politie 

aangehouden op verdenking van brandstichting van een lokaal restaurant. In deze zaak had 

Can gedurende drie maanden wel zijn advocaat kunnen raadplegen, maar dit gebeurde steeds 

onder toezicht van een bewaker.
16

 Het E.C.R.M oordeelde dat artikel 6 §3, c) E.V.R.M. werd 

geschonden omdat er geen redenen waren om dergelijk overleg te controleren. Deze Europese 

Commissie werd op 1 november 1998 opgedoekt en speelde voordien in de praktijk een 

aanvullende rol voor het E.H.R.M.
17

 Zij gaven dan ook aan dat de supervisie ervoor zorgde 

dat de bijstand van de advocaat ten aanzien van de aangehouden verdachte daadwerkelijk 

werd belemmerd.
18

  

De taken van de raadsman dienen zich immers volgens het E.C.R.M. niet te beperken tot het 

proces zelf maar ook als controle op de “lawfulness of any measures taken in the course of the 

investigation proceedings, the identification and presentation of any means of evidence at an 

early stage where it is still possible to trace new relevant facts and were the witnesses have a 

fresh memory, further assistance to the accused regarding any complaints which he might 

                                                 
13 artikel 6 §3, c) van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Namelijk het recht op 
informatie over de beschuldigingen en recht op bijstand van een raadsman 
14 SENAATSCOMMISSIE JUSTITIE, Problematiek Salduz- Bijstand advocaat bij eerste verhoor. Inleidende uiteenzetting van de Minister 

van Justitie, zie ook: [WWW], Senaat: http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPubDoc&TID=83887887&LANG=nl 
[02/03/2011] 
15 CAN v. Oostenrijk, E.H.R.M. 30 september 1985, http://hudoc.echr.coe.int. 
16 FIJNAUT, C., “De toelating van de raadsman tot het politiële verdachtenverhoor” in Het vooronderzoek in strafzaken, 
GROENHUIJSSEN, M.S. en KNIGGE, G.(eds.), Deventer, Kluwer, 2001, 678-680. 
17 CORSTENS, G.J.M. en PRADEL, J., Het Europese strafrecht, Deventer, Kluwer, 248. 
18 PRAKKEN, T. en SPRONKEN, T.(red.), Handboek verdediging (2de druk), Deventer, Kluwer, 2009, 74 

http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPubDoc&TID=83887887&LANG=nl
http://hudoc.echr.coe.int/
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wish to make in relation to his detention concerning its justification, length and conditions 

and generally to assist the accused who by his detention is removed from his normal 

environment”.
19

 Door het ontzeggen aan de aangehouden verdachte van het recht op vrij 

verkeer met zijn advocaat, kwam het E.C.R.M. tot het besluit dat de raadsman zijn taken 

onvoldoende had kunnen invullen.
20

  

 

In Zwitserland was er een gelijkaardige zaak, namelijk de zaak S.
21

 De verdachte persoon S. 

werd beticht van gewelddaden gedurende een protestbeweging naar aanleiding van de 

verkoop van nucleaire energiecentrales aan een Zuid-Amerikaans land onder militair bewind. 

Ook in deze Zwitserse procedure geschiedde de mondelinge communicatie tussen verdachte 

en advocaat steeds in het bijzijn van een bewakende politieambtenaar.
22

 In deze zaak kwam 

het E.C.R.M. in 1989 tot de conclusie dat deze procedure strijdig was met het recht op vrij 

verkeer met de advocaat.
23

 Ook het E.H.R.M. kwam in hun eindoordeel in 1991 tot dezelfde 

conclusie maar sprak zich niet uit over een schending van het recht op bijstand tijdens het 

politioneel verhoor omdat S. dit criteria niet had aangevoerd in zijn klacht voor het 

E.C.R.M.
24

  

 

2.1.2 Recht op eerlijk proces tijdens het vooronderzoek: Imbrioscia v. Zwitserland 

Het arrest Imbrioscia v. Zwitserland van 24 november 1993 toont eveneens aan dat het 

E.H.R.M het recht op een eerlijk proces niet beperkt tot de vonnisfase maar dat dit eveneens 

in rekening moet worden gebracht tijdens het vooronderzoek.
25

 De heer Imbrioscia werd 

gearresteerd op verdenking van het smokkelen van heroïne vanuit Bagdad naar Zwitserland.
26

 

De discussie speelde zich af rond de eerste vier verhoren (uit een reeks van zeven) waarbij 

diens advocaat geen uitnodiging had ontvangen om de verhoren te mogen bijwonen. Ook bij 

de twee navolgende verhoren kreeg zijn (vervangende) advocaat geen toegang tot de 

ondervraging. Tijdens het zevende en laatste verhoor kreeg de advocaat uiteindelijk wel 

toegang.
27

  

                                                 
19 CAN v. Oostenrijk, E.H.R.M. 30 september 1985, http://hudoc.echr.coe.int.; zie ook: FIJNAUT, C., „De toelating van de raadsman tot het 

politiële verdachtenverhoor‟, o.c., 676. 
20 Ibid. 676. 
21 S. v. Zwitserland, E.H.R.M. 28 november 1991, http://hudoc.echr.coe.int. 
22 FIJNAUT, C., „De toelating van de raadsman tot het politiële verdachtenverhoor‟, o.c., 676. 
23 VAN DEN WIJNGAERT, C., Kennismaking met de rechten van de verdediging in strafzaken, Antwerpen- Appeldoorn, Maklu, 2003, 7.  
24 FIJNAUT, C., “De toelating van de raadsman tot het politiële verdachtenverhoor”, o.c., 677. 
25 IMBRIOSCIA v. Zwitserland, E.H.R.M. 24 november 1993, http://hudoc.echr.coe.int. 
26 BEERNAERT, M.A., „Salduz et le droit à l‟assistance d‟un avocat dès les premiers interrogatoires de police‟, Revue de droit pénal et de 

criminologie, 2009, afl.11, (971), 971-972. 
27 GOOSSENS, F., politiebevoegdheden en mensenrechten, Mechelen, Kluwer, 2006, 281-282. 

http://hudoc.echr.coe.int/
http://hudoc.echr.coe.int/
http://hudoc.echr.coe.int/
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De Zwitserse regering nam aan dat het vooronderzoek buiten de toepassingsfeer van art. 6 §1 

en art. 6 §3, c) E.V.R.M. zou vallen, maar het E.H.R.M. besliste daar anders over. Zij stelden 

dat het eerlijk proces in zijn totaliteit dient te worden beoordeeld. Alhoewel dit recht op 

bijstand niet in alle fasen van de procedure dient te worden gegarandeerd, zijn er toch 

bepaalde elementen die de positie van de verdachte dusdanig kunnen benadelen. Deze nadelen 

kunnen de latere procedure voor de rechter in zijn “eerlijk” karakter aantasten.
 
Het E.H.R.M. 

gaf in zijn arrest aan dat de heer Imbrioscia niet de noodzakelijke bijstand had gekregen maar 

dat er overwegende de volledige procedure niet kon worden gesteld dat het een nadeel zou 

hebben meegebracht die een invloed had op de toestand van de verdediging tijdens het proces 

en de vervolging.
28

 Men hield rekening met het feit dat de verdachte de raad van zijn advocaat 

had kunnen inwinnen zowel voor als na deze verhoren en hij werd tevens tijdens het zevende 

verhoor van de verdachte bijgestaan door zijn advocaat
29

. Het E.H.R.M. sprak zich in deze 

zaak niet expliciet uit over de vraag of de verdachte nu wel daadwerkelijk het recht heeft op 

bijstand van zijn advocaat voor en/of tijdens het politioneel verhoor gezien men geen absolute 

schending van art. 6 E.V.R.M. heeft vastgesteld.
30

 

 

2.1.3 De zaak Murray en het recht op bijstand bij de politie 

Het Verenigd Koninkrijk werd door het E.H.R.M. meerdere malen op de vingers getikt 

omtrent het recht op zwijgen en de afwezigheid van de bijstand van een advocaat.
31

 Een eerste 

zaak die zich specifiek toespitste op deze problematiek was de zaak Murray.
32

 De heer John 

Murray werd bij zijn arrestatie gewezen op zijn recht om te zwijgen (cautie). Daarentegen 

werd hem ook verteld dat enig stilzwijgen over een bepaald feit, waar hij zich ten tijde van de 

terechtzitting op zou beroepen, tegen hem kon gebruikt worden.
33

 

 

De nationaal bevoegde rechter besliste dat het niet meewerken en zwijgen van Murray tijdens 

het politieverhoor en voor de rechtbank zijn schuld aangaf. Zijn verweer, dat hij geen eerlijk 

proces had gekregen omdat men aan zijn zwijgrecht gevolgen had verbonden die uiteindelijk 

hadden geleid tot zijn veroordeling, werd verworpen door het E.H.R.M.
34

 Dit werd door het 

E.H.R.M. niet zozeer geargumenteerd vanuit het stilzwijgen maar voornamelijk omdat de 

                                                 
28 GOOSSENS, F., politiebevoegdheden en mensenrechten, Mechelen, Kluwer, 2006, 281-282. 
29 FIJNAUT, C., „De toelating van de raadsman tot het politiële verdachtenverhoor‟ in Het vooronderzoek in strafzaken, GROENHUIJSSEN, 

M.S. en KNIGGE, G.(eds.), Deventer, Kluwer, 2001, 678-680.  
30 Ibid. 678-680 
31 JACKSON, D.W., The united kingdom confronts the European Convention on Human Rights, Gainesville, University Press of Florida, 

1997, 57-58. 
32 MURRAY v. Verenigd koninkrijk, 28 oktober 1994; CONDRON v. Verenigd Koninkrijk, 2 mei 2000; AVERILL v. Verenigd Koninkrijk, 
6 juni 2000 en MAGEE v. Verenigd Koninkrijk, 6 juni 2000, E.H.R.M, http://hudoc.echr.coe.int. 
33 BOSCH, M., Arresten strafrecht en strafprocesrecht. Met annotaties, Deventer, Kluwer, 2010, 619. 
34 SPRONKEN, T., „Nemo tenetur, zwijgrecht en advocatenbijstand bij het politieverhoor‟, Advocatenblad,1996, afl. 10, (420), 420-422. 
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bewijslast tegen Murray dusdanig groot was
35

 en hij vanaf het begin voordurend beroep had 

gedaan op zijn zwijgrecht.
36

 Naar aanleiding van deze zaak werd de vraag behandeld of de 

raadsman dient te worden toegelaten tot het politieverhoor. Het E.H.R.M. oordeelde op 8 

februari 1996
37

 dat er wel degelijk een schending was van art. 6, §3, c) van het E.V.R.M., 

gezien de verdachte namelijk gedurende de eerste 48 uur geen bijstand had genoten van zijn 

advocaat. De advocaat kan de verdachte namelijk helpen bij de keuze die hij dient te maken 

om zich of te beroepen op zijn zwijgrecht of om te spreken.
38

 Bij deze uitspraak van het 

E.H.R.M. zijn er echter wel twee opmerkingen te maken. Ten eerste spreekt het zich niet uit 

over de bijstand tijdens het politieverhoor maar spreekt het algemeen over de eerste 48 uren 

“police detention” waardoor men nog niet expliciet te kennen heeft dat de advocaat 

daadwerkelijk aanwezig mag zijn tijdens het verhoor. Daarentegen kan men wel afleiden dat 

de advocaat bijstand moet verlenen voorafgaand aan het eerste politioneel verhoor gezien de 

advocaat de verdachte advies moet kunnen verlenen (cf. zwijgrecht).
39

 Ten tweede heeft het 

E.H.R.M. alweer aan dat het hierbij niet gaat om een absoluut recht op bijstand van de 

raadsman tijdens het politioneel verhoor maar dat het beperken van dit recht dient te worden 

bekeken vanuit een zicht op het eerlijk karakter van de volledige procedure.
40

 

 

Ook de zaken Condron, Averill, Magee en Brennan v. Verenigd Koninkrijk bevestigen het niet 

absoluut karakter van zowel het recht om te zwijgen als het recht op bijstand van een 

advocaat.
41

 Bovendien stelt het E.H.R.M. dat er aan dit recht enkele beperkingen kunnen 

verbonden worden. In elk specifiek geval dient het E.H.R.M. na te gaan of dergelijke 

begrenzingen van het recht kunnen worden beschouwd als een onrechtmatige schending van 

de rechten van de verdediging op een eerlijk proces.
42

 Zo heeft het E.H.R.M. op 2 mei 2000 in 

de zaak Condron v. Verenigd koninkrijk niet aan dat er een recht is op aanwezigheid van de 

advocaat tijdens het verhoor bij de politie maar dat een dergelijke waarborg wel als enorm 

positief kan worden ervaren.
43

 Zo wijst men er op dat “the physical presence of a solicitor 

during police interview, must be considered a particular important safeguard for dispelling 

                                                 
35 GOOSSENS, F., o.c., 281-282. 
36 FIJNAUT, C., “De toelating van de raadsman tot het politiële verdachtenverhoor”, o.c., 681. 
37 MURRAY v. Verenigd koninkrijk, 8 februari 1996; E.H.R.M, http://hudoc.echr.coe.int 
38 GOOSSENS, F., „Het E.V.R.M.: een argument pro aanwezigheid van de advocaat bij het politioneel verdachtenverhoor‟, Ad Rem, 2005, 
afl. 3, (38), 44. 
39 SPRONKEN, T., „Nemo tenetur, zwijgrecht en advocatenbijstand bij het politieverhoor‟, Advocatenblad,1996, afl. 10, (420), 420. 
40 DE HERT, P., “Politie en mensenrechten: meer ethiek a.u.b., want te weinig recht” in politie: studies over haar werking en organisatie (2de 
druk), FIJNAUT, C., MULLER, E.R, ROSENTHAL, U en VAN DER TORRE, E.J., Deventer, Kluwer, 2007, 630. 
41 GOOSSENS, F., o.c., 281-282. 
42 MITEVOY, T., „Naar een wijziging in het Belgisch recht van de rol van de advocaat tijdens de voorbereidende fase van het strafproces‟, 
Panopticon, 2009, afl. 2, (56), 57. 
43 VAN DAELE, D. en VAN WELZENIS, I (red.), Actuele thema’s uit het strafrecht en de criminologie, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 

2004, 171-173. 
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any compulsion to speak which may be inherent in the term of the caution” .
44

 

In de zaak Brennan
45

 stelt men dat ook de audiovisuele registratie een belangrijke waarborg 

kan zijn inzake de bescherming van de rechten van de verdediging. De audiovisuele 

registratie is echter, net als de bijstand, geen noodzakelijk voorwaarde om te spreken van een 

eerlijk proces.
46

 Zoals professor Fijnaut aanhaalt in zijn bijdrage aan het onderzoeksproject 

Strafvordering 2001 moet het antwoord op de vraag of de advocaat daadwerkelijk dient 

aanwezig te zijn tijdens het politioneel verhoor verbonden worden aan het controversieel 

karakter van dit recht.
47

 Hij gaf aan dat het E.H.R.M. misschien wel wacht op een betere 

gelegenheid om zich uit te spreken over deze kwestie.
48

 

 

2.2 Salduz v. Turkije 

De zaak Salduz
49

 zou voor het E.H.R.M. een goede gelegenheid worden om zich te buigen 

rond de vraag naar een effectieve bijstand van de advocaat tijdens het verdachtenverhoor. In 

de zaak werd de toen zeventienjarige Salduz verdacht van deelname aan een demonstratie en 

ontwerpen van slogans, als steun voor de illegale Koerdische arbeiderspartij, PKK.
50

 

Gedurende het eerste verhoor bij de politie bekende Salduz, zonder de bijstand van zijn 

advocaat, de hem ten laste gelegde feiten. Tijdens dit politioneel verhoor werd hij schriftelijk 

op de hoogte gebracht van zijn rechten waaronder ook zijn recht om te zwijgen. Enkele dagen 

later trekt hij echter die bekentenis voor de onderzoeksrechter in en beweert hij dat hij tijdens 

het eerste politioneel verhoor oneerlijk werd behandeld. Zo stelde hij dat de politie gedurende 

het verhoor zowel verbaal als fysiek geweld zou hebben uitgeoefend om hem tot een 

bekentenis te dwingen. Toch wordt Salduz op 28 augustus 2001 door het Turkse 

Staatsveiligheidshof veroordeeld tot twee en een half jaar gevangenisstraf op basis van zijn 

eerste afgelegde verklaring.
51

 Ook het hoger beroep werd door de Turkse rechter verworpen, 

waardoor Salduz zich genoodzaakt zag om Turkije voor het E.H.R.M. te dagen.  

 

Aanvankelijk oordeelde de gewone kamer van het E.H.R.M. dat er geen schending was van 

artikel 6 E.V.R.M. omdat Salduz weldegelijk beroep had kunnen doen op een advocaat, zij het 

wel na verhoor bij de onderzoeksrechter. Tevens wees het E.H.R.M. ook op het 

                                                 
44 CONDRON  v. Verenigd koninkrijk, 2 mei 2000; E.H.R.M, http://hudoc.echr.coe.int 
45 BRENNAN  v. Verenigd koninkrijk, 16 oktober 2001; E.H.R.M, http://hudoc.echr.coe.int 
46 VAN DAELE, D. en VAN WELZENIS, I (red.), o.c., 171-173. 
47 FIJNAUT, C., “De toelating van de raadsman tot het politiële verdachtenverhoor”, o.c., 688. 
48 Ibid. 688 
49 SALDUZ v. Turkije, E.H.R.M. 27 november 2008, http://hudoc.echr.coe.int.  
50 DUFOUR, B., „le droit à l‟assistance d‟un avocat lors de la phase préparatoire, entre droit absolu et droit relatif‟, Journal de s tribunaux, 

2009, afl. 28, (529), 530-531. 
51 MITEVOY, T., l.c., (56), 56. 
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tegensprekelijk debat dat Salduz en zijn advocaat voor deze rechter en gedurende het verdere 

verloop van de procedure kon voeren.
52

 Op grond van artikel 6, §3, c) van het E.V.R.M. 

constateerde de „Grand Chamber‟ van het E.H.R.M. op 27 november 2008 uiteindelijk dat 

Salduz‟s rechten op een eerlijk proces wel degelijk werden geschonden. Men oordeelde dat 

“access to a lawyer should be provided as from the first interrogation of a suspect by the 

police”.
53

 De grand chamber haalde aan dat deze bijstand de kwetsbare positie van de 

verdachte kan compenseren.
54

  

 

Na het arrest bleken er nog veel onduidelijkheden te bestaan over de exacte reikwijdte en 

invulling van het recht op bijstand tijdens het (politioneel) verhoor. Zo was er in de rechtsleer 

nog veel discussie omtrent het exacte tijdstip waarop deze bijstand dient verleend te worden.  

Er ontstond ten eerste nogal wat verdeeldheid rondom het begrip „assistance”. Zo stelt 

Professor Borgers dat de term „legal assistance during interrogation‟ niet inhoudt dat de 

advocaat daadwerkelijk fysiek moet aanwezig zijn tijdens het verhoor.
55

 Hij kan namelijk ook 

bijstand verlenen onder de vorm van een voorafgaand gesprek zonder daardoor aanwezig te 

zijn tijdens het verhoor.
56

 Anderen stellen dan weer dat deze terminologie een daadwerkelijke 

fysieke bijstand voor en tijdens het verhoor vereist.
57

 

Daarenboven bleek ook de betekenis van het begrip „verhoor‟ voor discussie vatbaar. De 

definitie van het begrip „interrogation‟ is uiterst belangrijk voor de reikwijdte van de bijstand 

van de advocaat. Gezien onze wetgever het begrip “verhoor” niet uitdrukkelijk heeft 

gedefinieerd
58

 is het ook moeilijk om na te gaan of de term “interrogation” als dusdanig 

vanuit het Engels mag vertaald worden naar het begrip “verhoor”. In Groot-Brittannië 

bijvoorbeeld wordt de term “interrogation” omschreven als een beschuldigend gesprek 

waarbij de verdachte reeds daadwerkelijk wordt beschuldigd van bepaalde feiten.
59

 

Daarentegen gebruiken zij voor een informeel, niet beschuldigend gesprek de term 

“interview”.
60

 In België wordt een dergelijk onderscheid niet steeds gemaakt en dus zal men 

een bepaalde omkadering van het begrip “verhoor” moeten ontwikkelen.  

 

                                                 
52 MITEVOY, T., l.c., (56), 56 
53 SALDUZ v. Turkije, E.H.R.M. 27 november 2008, http://hudoc.echr.coe.int. 
54 SPRONKEN, T., „Ja, de zon komt op voor de raadsman bij het politieverhoor‟, Nederlands Juristenblad, 2009, afl. 2, (94), 94-100. 
55 BORGERS, M., „een nieuwe dagenraad voor de raadsman bij het politieverhoor‟, Nederlands Juristenblad, 2009, afl. 2, (88), 88-93. 
56 LATOIR, G. en STEVENS, J., „Recht op aanwezigheid van de advocaat bij het politieverhoor bevestigd door E.H.R.M.?‟, Ad Rem, 2009, 

afl.2, (12), 14.  
57 SPRONKEN, T., l.c., (94), 94-100. 
58 PONSAERS, P., MULKERS, J. en STOOP, R., De ondervraging. Analyse van een politietechniek, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2001, 9. 
59 INBAU, F.E., REID, J.E., BUCKLEY, J.P en JAYNE, B.C., Criminal interrogation and confessions. Fourth edition, Sudbury, Jones and 
Bartlett Publishers, 2004, 5-10.   
60 GORDON, N.J. en FLEISHER, W.L., Effective interviewing & interrogation techniques. Second Edition, Londen, Academic Press, 2002, 

27-36. 
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De toekenning van het recht op een eerlijk proces dient volgens het E.H.R.M. “praktisch en 

effectief” te zijn omwille van de uiterst kwetsbare positie waarin de verdachte zich ten tijde 

van de onderzoeksfase bevindt.
61

 Dit komt ook duidelijk tot uiting in paragraaf 54 van het 

arrest: “an accused often finds himself in a particularly vulnerable position at that stage of 

the proceedings, the effect of which is amplified by the fact that legislation on criminal 

procedure tends to become increasingly complex, notably with respect to the rules governing 

the gathering and use of evidence. In most cases, this particular vulnerability can only be 

properly compensated for by the assistance of a lawyer whose task it is, among other things, 

to help to ensure respect of the right of an accused not to incriminate himself”.
62

 

 

De advocaat zou door bijstand te verlenen tijdens het verhoor zowel een beschermende als 

een controlerende functie kunnen uitoefenen. Zo zou hij zijn cliënt kunnen beschermen door 

hem te duiden op zijn rechten, zoals het recht om te zwijgen, en zo geen zelfincriminerende 

verklaringen af te leggen.
63

 Daarnaast zou de advocaat een zekere controle kunnen uitoefenen 

in het kader van een eerlijke bewijsvoering van de overheid door zijn verdachte te 

beschermen tegen eventuele ongeoorloofde dwang. De aanwezigheid van de advocaat kan dus 

leiden tot een wapengelijkheid tussen beide partijen.
64

  

 

2.3 Verfijning door post-Salduz arresten 

Het Salduz arrest dateert ondertussen reeds van 27 november 2008 en sindsdien heeft het 

E.H.R.M. niet stil gezeten. In het hierna volgend overzicht wordt kort ingegaan op enkele 

belangrijke arresten die het recht op bijstand doorheen de laatste jaren hebben 

geconcretiseerd. Door deze navolgende arresten werden enkele kritische bedenkingen 

weerlegd met betrekking tot de reikwijdte en toepassing van het Salduz arrest. 

 

2.3.1 Panovits v. Cyprus 

Enkele maanden na het baanbrekende Salduz arrest oordeelde het E.H.R.M. opnieuw over een 

schending van het recht op bijstand. In dit geval naar aanleiding van een moordzaak waarbij 

de toen zeventienjarige Andreas Panovits betrokken zou geweest zijn.
65

 De verhoren vonden 

plaats buiten enige aanwezigheid van een vertrouwenspersoon of advocaat maar de verdachte 

werd wel op de hoogte gebracht van zijn rechten, in het bijzonder van het feit dat alles wat hij 

                                                 
61 SPRONKEN, T., „Ja, de zon komt op voor de raadsman bij het politieverhoor‟, Nederlands Juristenblad, 2009, afl. 2, (94), 94-100. 
62 SALDUZ v. Turkije, E.H.R.M. 27 november 2008, http://hudoc.echr.coe.int. 
63 DE HERT, P., DECAIGNY, T. en WEIS, K., „Het arrest Salduz dwingt tot aanpassing verhoor‟, Vigiles, 2009, afl. 2, (1), 3. 
64 BORGERS, M., „een nieuwe dagenraad voor de raadsman bij het politieverhoor‟, Nederlands Juristenblad, 2009, afl. 2, (88), 88-93. 
65 PANOVITS v. Cyprus, E.H.R.M., 11 december 2008, Publ. http://hudoc.echr.coe.int. 
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zou zeggen tegen hem kon gebruikt worden in het verdere verloop van de procedure. Identiek 

aan de situatie van Salduz ontkende Panovits in een latere fase van het onderzoek dat zijn 

afgelegde bekentenis tijdens het eerste politioneel verhoor onder dwang werd afgenomen, 

maar net als de Turkse rechter (cf. Salduz), kwam ook de Cypriotische rechter tot de conclusie 

dat er geen schending was van het eerlijke proces. Panovits had echter geen bijstand gevraagd 

en dus werd dit recht hem ook niet geweigerd.
66

  

 

De Europese rechter besliste hier voor de gewone kamer van het E.H.R.M. (en dus niet de 

“Grand Chamber” zoals in Salduz) anders over omdat Panovits niet uitdrukkelijk door de 

politie geïnformeerd werd over zijn recht op een advocaat. Professor De Hert wijst op het feit 

dat de wettelijke situatie niet bepalend kan zijn want het Cypriotische recht voorziet de 

bijstand van een advocaat.
67

 Deze tweede veroordeling toont aan dat het niet louter de Turkse 

situatie is die aangepast dient te worden maar dat alle lidstaten van de Raad van Europa de 

Salduz rechtspraak in acht moeten nemen. Het voorzien van een recht op bijstand is ook niet 

langer voldoende. Het E.H.R.M. verwacht een recht op bijstand van een advocaat dat in de 

praktijk effectief tot uiting komt en daadwerkelijk aan de verdachte moet worden meegedeeld. 

Na de arresten Salduz en Panovits kwam er in de rechtsleer een grondige discussie over het 

feit of deze bijstand nu ook kon veralgemeend worden naar de meerderjarige verdachten 

vermits de voorgaande zaken steeds betrekking hadden op een minderjarige verdachte.
68

  

 

2.3.2 Shabelnik v. Oekraïne 

Op 10 december 2001 werd de toen 22 jarige Dmitriy G. Shabelnik gearresteerd op 

verdenking van kidnapping en moord van een minderjarige.
69

 Naar aanleiding van de eerste 

verhoren door de politie met betrekking tot deze feiten werd Shabelnik niet in staat gesteld om 

beroep te doen op zijn advocaat. Shabelnik legde bekentenissen af gedurende het politioneel 

verhoor en trok deze verklaring ook later niet meer in. Kort nadien schreef Shabelnik een 

brief gericht aan de rechercheurs waarin hij aangaf dat hij wenste verhoord te worden met 

betrekking tot andere feiten. Hierbij gaf hij zelf aan dat hij geen advocaat wou raadplegen.
70

 

Tijdens het daaropvolgende vrijwillige gesprek werd Shabelnik als getuige gehoord, maar 

                                                 
66 LATOIR, G. en STEVENS, J., „Recht op aanwezigheid van de advocaat bij het politieverhoor, bevestigd door E.H.R.M.?‟, Ad Rem, 2009, 

afl. 2, (12), 13. 
67 DE HERT, P., DECAIGNY en T., WEIS, K., „Het arrest Salduz dwingt tot aanpassing verhoor‟, Vigiles, 2009, afl.2, (2), 4. 
68 VAN CAUWENBERGHE, K., „is er een advocaat in de zaal?‟,Vigiles, 2009, afl. 1, (10), 12; BORGERS, M., „een nieuwe dageraad voor 

de raadsman bij het politieverhoor?‟, Nederlands Juristenblad, 2009, afl. 2, (88), 88-90. 
69 SHABELNIK v. Oekraïne, 19 februari 2009, http://hudoc.echr.coe.int.   
70 HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE, „Advies over het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de 

voorlopige hechtenis, teneinde op het moment van de aanhouding nieuwe rechten toe te kennen aan de persoon die van zijn vrijheid is 

beroofd‟, 24 juni 2009. 
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verklaarde hij echter dat hij ook een tweede slachtoffer had vermoord. Nadien werd hij 

meerdere malen ondervraagd over de omstandigheden waarin deze moord zich had 

afgespeeld. Ook deze gesprekken vonden nog steeds plaats buiten enige aanwezigheid van 

een advocaat.
71

 Voor de rechtbank gaf Shabelnik aan dat hij deze tweede moord niet had 

gepleegd maar dat hij door politieambtenaren werd gedwongen om deze feiten op zich te 

nemen. Tevens argumenteerde hij dat, alhoewel hij voorafgaand had kunnen overleggen met 

zijn advocaat met betrekking tot de eerste misdaad, hij geen beroep had kunnen doen op zijn 

advocaat tijdens de onder druk afgenomen verhoren.
72

 De Oekraïense rechter hechtte hier 

echter weinig geloof aan en baseerde zich onder meer op zijn verklaring die hij als getuige 

had afgelegd om hem te veroordelen tot een levenslange celstraf.
73

  

Dmitriy Shabelnik bleef echter niet bij de pakken zitten en begaf zich richting Straatsburg. 

Voor het E.H.R.M. verklaarde hij dat hij geen eerlijk proces had gekregen. De argumentatie 

van Shabelnik was niet zozeer naar aanleiding van die primaire verdenking met betrekking tot 

de kidnapping en moord van een minderjarige maar vooral op basis van de tweede verdenking 

van moord op een vrouwelijk slachtoffer. In de tweede verdenking claimde Shabelnik zijn 

onschuld omdat zijn bekentenis niet uit vrije wil werd afgelegd maar daadwerkelijk onder 

dwang en daarenboven zonder enige bijstand van zijn advocaat had plaatsgevonden.
74

 Het 

E.H.R.M. concludeerde dat Shabelnik inderdaad geen eerlijk proces had gekregen. Vooral het 

ontbreken van het recht op bijstand was voor het E.H.R.M. cruciaal. Alhoewel hij als getuige 

werd verhoord, werd hij toch de facto als verdachte ondervraagd en daarom diende hij in de 

loop van het onderzoek de beschermende maatregelen te bezitten die gekoppeld zijn aan de 

hoedanigheid van verdachte.
75

 Alsook argumenteerde het E.H.R.M. dat ook al werden zijn 

rechten omtrent zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid bij valse verklaringen (meineed) en zijn 

recht om zichzelf niet te incrimineren duidelijk gemaakt, hij zich in een zodanig verwarrende 

situatie bevond waardoor hij geen eerlijk onderzoek had gekregen.
76

 Deze rechtspraak geeft 

aan dat het E.H.R.M. hier wel degelijk een recht op bijstand tijdens het politioneel verhoor 

voor ogen heeft.
77

 Aangezien het E.H.R.M. ook besluit tot een schending van het recht op een 

                                                 
71 ORDE VAN VLAAMSE BALIES, „Wetsvoorstel (Chr. Defraigne en A. Courtois) tot wijziging van artikel 1 van de wet van 20 juli 1990 

betreffende de voorlopige hechtenis, teneinde op het moment van de aanhouding nieuwe rechten toe te kennen aan de persoon die van zijn 

vrijheid is benomen (advies omtrent wetsvoorstel Parl.St. Senaat 2008-09, 4-1079/1.) [www]      
http://www.advocaat.be/UserFiles/file/standpunten/advies%20OVB%20wetsvoorstel%204-1079%20voorzitter %2003%2004%2009% 20 VI 

%20%20pdf.pdf [03/04/2009] 
72 Ibid. 
73 JCvV., „E.H.R.M. 16 februari 2009, Shabelnik t. Oekraïne, Delikt en Delinkwent, 2009, n°6, 623-626.  
74 SHABELNIK v. Oekraïne, 19 februari 2009, http://hudoc.echr.coe.int.   
75 DECAIGNY, T., „De bijstand van een advocaat bij het verhoor‟, Tijdschrift voor strafrecht, 2010, Afl.1, (4), 6 
76 SPRONKEN, T., VERMEULEN, G., DE VOCHT, D. en VAN PUYENBROECK, L., EU Procedural Rights in Criminal Proceedings, 

Antwerpen-Apeldoorn-Portland, Maklu, 2009, 26.   
77 DE HERT, P. en WEIS, K., „Post-Salduz-rechtspraak blijft komen‟, De juristenkrant, 2009, afl. 185, (10), 11. 

http://www.advocaat.be/UserFiles/file/standpunten/advies%20OVB%20wetsvoorstel%204-1079%20voorzitter%20%2003%2004%2009%25%2020%20VI%20%20%20pdf.pdf
http://www.advocaat.be/UserFiles/file/standpunten/advies%20OVB%20wetsvoorstel%204-1079%20voorzitter%20%2003%2004%2009%25%2020%20VI%20%20%20pdf.pdf
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eerlijk proces, ongeacht het feit dat Shabelnik voorafgaand aan zijn politioneel verhoor een 

consultatie had met zijn advocaat.
78

 

 

2.3.3 Gäfgen v. Duitsland 

Een specifieke zaak die kan vermeld worden omwille van het extreme karakter is de zaak 

Gäfgen
79

. Zo wordt de Duitse politie op 27 september 2002 geconfronteerd met een “ticking-

bomb scenario”. De elfjarige Jakob Metzler werd die dag op straat door de 27 jarige 

rechtenstudent Magnus Gäfgen naar zijn appartement meegelokt. De politie komt Gäfgen al 

snel op het spoor nadat hij het geëiste losgeld persoonlijk kwam ophalen.
80

 Men had gehoopt 

dat hij terug zou gaan naar een plaats waar de elfjarige Metzler eventueel opgesloten zat maar 

dat deed hij echter niet. De politiediensten konden hem nog net arresteren vooraleer hij met 

zijn vriendin het vliegtuig had genomen vanuit Frankfurt naar Fuerteventura.
81

 Op dat 

moment wist de politie echter nog niet dat Gäfgen, Jakob Metzler al wurgend vermoord had. 

Vanuit de veronderstelling dat de jongen nog in levensgevaar was begonnen de rechercheurs 

Gäfgen te ondervragen in afwezigheid van een advocaat. Er werd opdracht gegeven om te 

dreigen met foltering en indien dat geen effect had op de verdachte kon men zelf overgaan tot 

folteren. Uiteindelijk bekende hij de feiten en gaf hij aan waar hij het kinderlijk had 

achtergelaten.
82

 

 

In deze uiterst schokkende zaak werd Gäfgen uiteindelijk door de Duitse rechter veroordeeld 

tot een levenslange celstraf op basis van moord en kidnapping. Hierbij werden de 

bekentenissen tijdens het politieverhoor uitgesloten van bewijs.
83

 Gäfgen bekende voor de 

Duitse rechtbank dat hij deze feiten had gepleegd. De fysieke bewijsmiddelen zoals het geld, 

de kleren en het lichaam van het kind daarentegen werden echter wel in rekening gebracht. 

Deze bewijsstukken had men echter wel onrechtmatig verkregen vermits deze voortspruiten 

uit de nietig verklaarde bekentenis bij de politie.
84

 De zogenaamde “fruit of the poisonous 

tree”. De politieagenten die tijdens het verhoor hadden gedreigd met het uitoefenen van 

folterpraktijken op de verdachte werden door de Duitse rechter veroordeeld tot 

                                                 
78 VAN PUYENBROECK, L. en VERMEULEN, G., „Omwenteling bij politieverhoor dichterbij dan verwacht‟, De juristenkrant, 2009, afl. 

185, (10), 11. 
79 GAFGEN v. Duitsland, 1 juni 2010, http://hudoc.echr.coe.int.   
80 BLUM, G. en HEYMANN, P.B., Laws, Outlaws, and Terrorists: Lessons from the War on Terrorism, Cambridge, The MIT Press, 2010, 

23-24. 
81 DE HERT, P. en MILLEN, J., „Strafpleiters, ken uw Straatsburgse rechtspraak ook al gaat deze over het civiele recht! Redelijke termijn in 

strafonderzoeken en het niet uitputten van interne rechtsmiddelen‟, Tijdschrift voor strafrecht, 2011, afl. 1, (25), 26. 
82 BLOM, T., Vormen verzuimd tijdens het politieverhoor, Amsterdam, Vossiuspers UvA, 2011, 20. 
83 MICHIELS, O. en JACOBS, A., „Les implications de la jurisprudence récente de la cour Européenne des droits de l‟homme sur les 

preuves. La jurisprudence Salduz et l‟arrët Gäfgen‟, Journal des tribunaux, 2011, afl. 6427, (153), 157. 
84 BIEHLER, G., Procedures in international law, Heidelberg, Springer verlag, 2008, 249-250. 
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voorwaardelijke boetes. Uiteindelijk stapt Gäfgen naar het E.H.R.M. omwille van een 

schending van art. 3 E.V.R.M, het verbod op folteren en art. 6 E.V.R.M., het recht op een 

eerlijk proces. 

 

De vijfde kamer van het E.H.R.M. oordeelde op 30 juni 2008 dat de schending van art. 3 

E.V.R.M. voldoende is hersteld door de nationale strafprocedure omwille van het feit dat de 

twee politieambtenaren een straf werd opgelegd en daarenboven de verklaring van Gäfgen als 

bewijs werd uitgesloten.
85

 Op dat moment was er ook nog een nationale procedure opgestart 

die er voor kon zorgen dat Gäfgen een schadevergoeding kon krijgen voor de geleden schade. 

Deze vijfde kamer oordeelde dat het proces weldegelijk eerlijk was verlopen omdat de 

verdachte uiteindelijk toch vrijwillige bekentenissen had afgelegd voor de rechtbank. Deze 

bekentenis woog enorm door op de beslissing van de Duitse rechter, terwijl de fysieke 

bewijsmiddelen slechts een secundaire functie vervulden.
86

  

 

De “Grand Chamber” van het E.H.R.M. gaf echter aan dat art. 3 E.V.R.M. wel degelijk werd 

geschonden maar dat dit niet ten koste gaat van zijn recht op een eerlijk proces. Het E.H.R.M. 

geeft aan dat de fysieke bewijsmiddelen (“fruit of the poisonous tree”) die de politiediensten 

verkregen hadden uit de verklaring van Gäfgen in strijd waren met het folterverbod en dat dit 

aangeeft dat er toch enigszins sprake zou zijn van een oneerlijke behandeling gedurende het 

proces.
87

 In deze zaak had men het geluk dat Gäfgen tijdens de zitting de feiten, zoals die zich 

hadden afgespeeld, heeft bekend. Indien deze bekentenis ter zitting echter niet had 

plaatsgevonden, had hij zich voor het E.H.R.M. kunnen beroepen op schendingen van zowel 

art. 3 als art. 6 E.V.R.M. Hierdoor zou de bekentenis alsook de vruchten die uit de bekentenis 

voortkwamen van bewijs worden uitgesloten. Toch dient in acht te worden genomen dat 

gedurende deze zaak er wel degelijk sprake was van dringende redenen (tikkende tijdbom 

scenario) die een schending van het recht op bijstand en het recht op eerlijk proces als geheel 

konden verrechtvaardigen. Het E.H.R.M. bevestigde hier het niet absoluut karakter van het 

recht op bijstand tijdens het eerste verhoor. Toch is duidelijk dat deze zaak moet worden 

opgevat als de uitzondering op de regel en niet als de regel op zich. 

 

                                                 
85 J.L., „Rechtspraak E.H.R.M.: Artikel 3, artikel 6EHRM 30 Juni 2008, Gäfgen t. Duitsland, Delikt en Delinkwent, 2008, afl. 10/80, (1129), 
1132- 1133. 
86 GAFGEN v. Duitsland, 1 juni 2010, http://hudoc.echr.coe.int 
87 Ibid.   
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Ook België werd reeds in verband met art. 3 door het E.H.R.M. op 10 maart 2009 op de 

vingers getikt omwille van vermeend politiegeweld tijdens het verhoor. België werd niet 

veroordeeld omdat het om reeds verjaarde feiten ging maar het E.H.R.M. haalde wel aan dat 

een persoon gedurende zijn arrestatie dient beschermd te worden door de staat om zodanig 

een waarborg te vormen voor het recht op een eerlijk proces.
88

 In België kennen we zoiets als 

„de Antigoonrechtspraak‟ die bepaalt dat een rechter slechts in drie gevallen onrechtmatige 

elementen van bewijs kan uitsluiten. Hij kan deze bewijselementen pas weigeren wanneer
89

: 

1. het overtreden vormschrift op straffe van nietigheid is voorgeschreven; 

2. de betrouwbaarheid of; 

3. het recht op een eerlijk proces in het gedrang komt. 

Deze rechtspraak werd door het E.H.R.M. goedgekeurd omdat het bewijsrecht een nationale 

aangelegenheid is en men slechts in zijn geheel dient te kijken of de procedure eerlijk is 

verlopen.
90

 De afwezigheid van een advocaat tijdens het politioneel verdachtenverhoor 

betekent in België dus momenteel nog geen grond om het bewijselement te weigeren. Men 

dient immers na te gaan of het recht op een eerlijk proces in zijn totaliteit wordt geschonden.
91

 

Dit kan uiteraard in bepaalde gevallen ook worden toegepast op situaties waar de advocaat 

geen toegang kreeg tot het verhoor. 

 

2.3.4 Brusco v. Frankrijk 

Een heel interessante rechtspraak voor de huidige Belgische situatie is deze van Brusco v. 

Frankrijk waarin het Franse rechtssysteem door het E.H.R.M. wordt bekritiseerd.
92

 In het 

Franse rechtssysteem kan een politieambtenaar, met medeweten van de procureur, beslissen 

om een persoon van zijn vrijheid te beroven, de zogeheten “garde à vue”. Vanaf dat moment 

heeft de politieambtenaar 20 uur de tijd om de verdachte voor de procureur te brengen. Deze 

procedure valt te vergelijken met de arrestatietermijn bij de politie in België, waarbij personen 

die van hun vrijheid worden beroofd binnen de 24 uur voor een onderzoeksrechter worden 

gebracht (infra). Net als in België heeft de verdachte ook in Frankrijk geen recht op bijstand 

tijdens het verhoor.
93

 Wel heeft hij gedurende de fase van de “garde à vue” het recht op 

                                                 
88 DECAIGNY, T., „De bijstand van een advocaat bij het verhoor‟, Tijdschrift voor strafrecht, 2010, Afl.1, (4), 12. 
89 COLETTE-BASECQZ, N., „L'admissibilité des preuves irrégulières au regard du droit à un procès équitable: la jurisprudence Antigoon 

sous la loupe de la Cour européenne des droits de l'homme‟, Revue de Droit Penal et de Criminologie, 2010, afl. 3, 324-335 
90 DE DECKER, S., „Antigoon vooruit? Straatsburg heeft geen bezwaar tegen de antigoonrechtspraak‟, Vigiles, 2009, afl. 5, (201), 201. 
91 DECAIGNY, T. en VAN GAEVER, J., „Ruimer interpretatie van de rechtspraak van het Hof: Salduz: Nemo tenetur en meer…Salduz: 

Nemo tenetur en meer…‟,Tijdschrift voor strafrecht, 2009, afl. 4, (201), 209. 
92 BRUSCO v. Frankrijk, 14 oktober 2010, http://hudoc.echr.coe.int.   
93 VAN PUYENBROECK, L. en VERMEULEN, G., “De implementatie van het recht op toegang tot een advocaat in Europees perspectief” 

in De advocaat bij het verhoor: een stand van zaken (red.), DE HERT, P en DECAIGNY, T., Kortijk-Heule, UGA Publishers, 2010, 80-82.  

http://www.jura.be/secure/DocumentView.aspx?id=dn300096851
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bijstand maar dan enkel onder de vorm van een consultatie voorafgaand aan het verhoor die 

niet langer dan een half uur in beslag mag nemen.
94

  

 

De heer Brusco werd aanvankelijk onder “garde à vue” verhoord als getuige naar aanleiding 

van een misdrijf waarbij een vrouwelijk slachtoffer werd mishandeld. Omdat hij tijdens het 

verhoor in de hoedanigheid van getuige werd ondervraagd, werd hem zijn recht om te zwijgen 

(cautie) alsook zijn recht op rechtsbijstand niet toegekend. We moeten hierbij wel opmerken 

dat de politie reeds eerder informatie had ontvangen die kon aantonen dat Brusco opdracht 

zou hebben gegeven om het vrouwelijke slachtoffer te mishandelen. Tijdens het verhoor gaf 

Brusco toe dat hij twee personen de opdracht had gegeven om het slachtoffer enigszins schrik 

aan te jagen maar dat zij hiervoor geen geweld dienden te gebruiken. Uiteindelijk werd 

Brusco op basis van deze laatste verklaring schuldig bevonden aan poging tot moord.
95

  

 

Na de schuldigverklaring ging Brusco naar het E.H.R.M op basis van een schending van zijn 

recht op een eerlijk proces. Het E.H.R.M. stelt dat alhoewel Brusco tijdens het eerste verhoor 

slecht als getuige zou zijn gehoord, dit gezien de bewijslast ten opzichte van zijn figuur in de 

praktijk echter niet het geval was
96

. Men wees dan ook in het arrest op de kwetsbare positie 

waarin Brusco zich als verdachte op dat moment bevond en stelt in paragraaf 45, dat elke 

persoon die zich onder “garde à vue” bevindt het recht heeft “d'être assistée d'un avocat dès 

le début de cette mesure ainsi que pendant les interrogatoires, et ce a fortiori lorsqu'elle n'a 

pas été informée par les autorités de son droit de se taire
97

”. Vooral de zinsnede “pendant les 

interrogatoires” doet hevig vermoeden dat het E.H.R.M. hier wel degelijk een bijstand van de 

advocaat tijdens het politioneel verhoor tracht te bewerkstelligen
98

 en dat een consultatierecht 

voorafgaand aan het verhoor onvoldoende wordt geacht.
99

 

 

In deze zaak verwijst het E.H.R.M. naar de voorafgaande zaak Dayanan
100

, die in deze 

uiteenzetting nog niet werd aangehaald. Het E.H.R.M. bekritiseerde Turkije in deze zaak 

omdat Dayanan reeds vanaf zijn plaatsing in “garde à vue” beroep had moeten kunnen doen 

op zijn advocaat.
101

 Zoals het E.H.R.M. in haar Salduz-rechtspraak ook aangaf dienen deze 

                                                 
94 NIEL, S., Droit et RH: Suivez le guide! Conseils juridiques aux DRH. Tome 1: Les nouvelles problématiques, rueil-malmalson, 2007, 18. 
95 COSTER VAN VOORHOUT, J.E.B., „Rechtspraak E.H.R.M.‟, Delikt en Delinkwent, 2010, afl. 10/86, (1329), 1329.  
96 DECAIGNY, T., en DE HERT, P., „E.H.R.M. doorkruist Salduz discussie Senaatscommissie Justitie‟, De juristenkrant, 2010, Afl. 216, 1. 
97 BRUSCO v. Frankrijk, 14 oktober 2010, http://hudoc.echr.coe.int.   
98 BORGERS, M., „De ijdele hoop van Pischalnikov en Brusco. Reactie 1‟, Nederlands Juristenblad, 2010, afl. 44-45, (2818), 2818 
99 NEVE, M. en DECAIGNY, T., „Bijstand of consultatierecht: Het straatburgse en Parijse perspectief‟, Tijdschrift voor strafrecht, 2011, afl. 
1, (52), 53. 
100 DAYANAN v. Turkije, 13 oktober 2009, http://hudoc.echr.coe.int.   
101 COSTER VAN VOORHOUT, J.E.B., „Rechtspraak E.H.R.M.‟, Delikt en Delinkwent, 2010, afl. 10/86, (1329), 1329. 
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door het E.V.R.M. gewaarborgde rechten steeds “practical and effective” te zijn en niet louter 

“theoretical or illusory” .
102

 

 

2.3.5 Bouglame v. België 

België is tot op heden nog niet veroordeeld door het E.H.R.M. Toch werd het systeem reeds 

bekritiseerd door de Europese rechter in de zaak Bouglame v. België.
103

 Het E.H.R.M. 

oordeelde op 2 maart 2010 dat de Belgische wetgeving onvoldoende tegemoet komt aan het 

E.V.R.M. België werd niet veroordeeld omwille van het feit dat de verdachte reeds eerder 

door de Belgische rechter werd vrijgesproken. Het E.H.R.M. achtte de klacht van Bouglame 

onontvankelijk omdat Bouglame‟s recht op een eerlijk proces internrechtelijk werd 

gewaarborgd.
104

 In zijn arrest stelt het E.H.R.M., dat art. 16 van de Belgische wet op de 

voorlopige hechtenis geen recht voorziet op bijstand van de advocaat zowel voor als tijdens 

het politioneel verhoor.
105

 Het E.H.R.M. haalt hier nogmaals aan dat het recht op bijstand 

tijdens het verhoor moet geregeld worden gezien de voorgaande rechtspraak. “il faut, en règle 

générale, que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par 

la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il 

existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit
106

”. Deze rechtspraak toont aan dat 

Europa de rechten van de verdediging op een eerlijk proces, zoals België die tracht te 

waarborgen, in strijd zijn met hun interpretatie van art. 6 §3, c) E.V.R.M.
107

  

 

3. Committee for Prevention of Torture 

In het verlengde van de Europese rechtspraken kunnen de opmerkingen van „The Committee 

for Prevention of Torture (CPT) worden gesitueerd. De CPT trad op 1 februari 1989 in 

werking ter voorkoming van marteling en onmenselijke of vernederende behandeling of 

bestraffing
108

. Het is hun taak om de situaties van de landen die betrokken zijn bij het verdrag 

enigszins te inspecteren. Zij doen dit door op regelmatige tijdstippen informatie te verzamelen 

met betrekking tot schendingen van art. 3 E.V.R.M. Op basis van deze informatie stelt men 

enkele aanbevelingen voor ten aanzien van de desbetreffende regering om hun situatie te 
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optimaliseren in het kader van dit folterverbod en de interpretatie die het E.H.R.M aan dit 

artikel hecht.
109

 

 

Het CPT sprak in diverse rapporten over de betekenis die gehecht dient te worden aan de 

rechtsbijstand voor gearresteerde verdachten op het politiebureau.
110

 Reeds vanaf hun eerste 

bezoek aan België in 1993 gaf men aan dat het recht op bijstand tot een advocaat behoort tot 

één van de meest fundamentele waarborgen voor personen die van hun vrijheid worden 

beroofd.
111

 Dit werd vooral gebaseerd op informatie die het CPT had ingewonnen met 

betrekking tot de slechte behandeling van verdachten tijdens de verhoren door de toenmalige 

Rijkswacht en gemeentepolitie. In dit eerste rapport leverde de CPT de aanbeveling om een 

bijstand te voorzien zowel voorafgaand als tijdens het eerste verhoor bij de politie. Ook bij het 

tweede bezoek in 1997, gaf men dezelfde aanbeveling met de bijhorende vermelding dat de 

bijstand moet worden geboden gezien het risico op intimidatie en slechte fysieke behandeling 

tijdens het eerste verhoor het grootst is.
112

 In hun laatste bezoek aan België in 2009 hekelde 

het CPT voornamelijk het ontbreken van een wettelijke regeling van de bijstand van de 

advocaat.
113

 

  

Van Daele en Van Welzenis haalden reeds in 2004 aan dat de toen nog uiteenlopende 

standpunten tussen het E.H.R.M. en de CPT in de toekomst weleens zouden kunnen 

samenvallen.
114

 Gezien de werkzaamheden van het E.H.R.M. de voorbije zeven jaar zien we 

een treffende gelijkenis tussen de interpretatie die het E.H.R.M. aan artikel 6 §3, c) E.V.R.M. 

geeft en de aanbevelingen die het CPT reeds in 1993 had verkondigd. Het valt ook te rijmen 

binnen het grootschalig internationaal draagvlak dat momenteel aanwezig is. Waarbij het niet 

enkel beperkt wordt tot de rechtspraak van het E.H.R.M. in Straatsburg en de aanbevelingen 

van het CPT, maar waar tevens ook de procedurele rechten van de Europese Unie toe 

behoren.
115

 De Raad van de Europese Unie geeft aan om in het kader van de routekaart, de 

strafrechtelijke procedurele rechten van verdachten en beklaagden te versterken. Op die 

manier kan men minimale procedurele waarborgen verwerven. Deze waarborgen zouden 
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onder meer de juridische bijstand en de rechtsbijstand moeten omvatten. Het uiteindelijke 

doel van de Europese Unie is om met deze nieuwe rechten een wederzijds vertrouwen te 

creëren waardoor een betere samenwerking aan de dag wordt gelegd in het kader van de 

strafrechtelijk procedures.
116

 

 

4. Belgische situatie 

4.1 Wetgeving 

In ons Belgisch rechtssysteem beschikt een verdachte over verscheidene rechten maar toch 

worden deze hoogstwaarschijnlijk door Europa niet meer als voldoende geacht. Hierbij wordt 

de term “hoogstwaarschijnlijk” gebruikt omdat België in het kader van de bijstand van de 

advocaat nog geen daadwerkelijke schending heeft opgelopen door het E.H.R.M. Om een 

beter zicht te krijgen op onze specifieke situatie gaan we hier naderhand in op de waarborgen 

voor de rechten van de verdediging op een eerlijk proces in België. 

 

4.1.1 Arrestatie 

Een eerste waarborg slaat op de vrijheid van de persoon en zit vervat in artikel 12 van onze 

Belgische grondwet.
117

 Dit artikel waarborgt de vrijheid van de persoon in die zin dat geen 

enkele persoon langer dan vierentwintig uur van zijn vrijheid kan worden beroofd zonder een 

met reden omkleed bevel tot aanhouding van een rechter. In de praktijk gebeurt de 

uitvaardiging van een dergelijk bevel door de onderzoeksrechter. Deze arrestatie vindt plaats 

door de politie of het parket naar aanleiding van ernstige aanwijzingen van schuld met 

betrekking tot misdaden of wanbedrijven. De politie kan een verdachte enkel aanhouden bij 

het betrappen van een persoon op heterdaad. Buiten deze gevallen dient de procureur des 

Konings te beslissen over de arrestatie van de verdachte.
118

 De termijn van arrestatie gaat in 

vanaf het moment dat een persoon door middel van zijn arrestatie niet langer de vrijheid van 

komen en gaan heeft. Vanaf dat ogenblik dient de onderzoeksrechter binnen de vierentwintig 

uur te beslissen over een eventuele verdere vrijheidsberoving door middel van het 

uitvaardigen van een aanhoudingsbevel.  

                                                 
116 BELGISCHE SENAAT, “ 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 verhord 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 (toelichting), 5-663/1, 26 januari 2011, 6. 
117 De vrijheid van de persoon is gewaarborgd. Niemand kan worden vervolgd dan in de gevallen die de wetgeving vermelde en in de vorm 
die zij voorschrijven. Behalve bij ontdekking op heterdaad kan niemand worden aangehouden dan krachtens een met redenen omkleed bevel 

van de rechter, dat moet worden betekend bij de aanhouding of uiterlijk binnen vierentwintig uren. 
118 BRUGGEMAN, W., De aanhouding, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2006, 13-14 
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Ook de wet op de voorlopige hechtenis voorziet nog een aantal waarborgen voor verdachten 

die van hun vrijheid worden beroofd.
119

 Zo heeft de onderzoeksrechter vooraleer hij zijn bevel 

tot aanhouding kan uitvaardigen de plicht om de verdachte, tenzij hij voortvluchtig is, te 

ondervragen en zijn opmerkingen te horen (art 16 §2). Na dit eerste verhoor bij de 

onderzoeksrechter kan de verdachte beroep doen op zijn advocaat (art. 20 §1). Deze zeer 

korte termijn van maximaal 24 uur zorgt er dus in België voor dat een verdachte zeer snel 

bijstand kan krijgen van een advocaat.
120

 Tevens kan de verdachte, of zijn advocaat, 

verzoeken om een samenvattend verhoor waarbij zowel de advocaat als de procureur des 

Konings aanwezig zijn (ar. 22 §3). Nog voor de verschijning van de verdachte voor de 

raadkamer kan de onderzoeksrechter de beslissing nemen dat zijn bevel tot aanhouding opheft 

en waardoor de verdacht in vrijheid wordt gesteld. Daarenboven is er zelfs geen rechtsmiddel 

mogelijk die deze beslissing kan aanvechten (art. 25). Het feit dat de verdachte op dat moment 

in vrijheid wordt gesteld, betekent niet dat deze persoon hierdoor automatisch een 

strafvervolging ontloopt.  

 

4.1.2 Rechten van de verdediging tijdens het verhoor 

De verdachte beschikt tijdens het verhoor over enkele belangrijke rechten, die zijn kwetsbare 

positie compenseren. Zo wordt hij bij aanvang van het verhoor in kennis gesteld van zijn 

rechten en dit op basis van artikel 47 bis §1 Wetboek van Strafvordering. Zo wordt hem 

duidelijk gemaakt dat hij
121

: 

1. Kan vragen dat alle vragen die hem worden gesteld en alle antwoorden die hij geeft in 

zijn gebruikte bewoordingen genoteerd worden;  

2. Kan vragen dat een bepaalde opsporingshandeling of een bepaald verhoor kan  

uitgevoerd worden; 

3. Zijn verklaringen als bewijs in rechte kunnen worden gebruikt. 

Wanneer het verhoor is beëindigd wordt het proces-verbaal aan de verdachte voorgelezen. De 

verdachte kan steeds bepaalde zaken aanpassen of toevoegen aan het verslag.
122

 Tevens 

reageerde het college van Procureurs-generaal reeds op de vraag vanuit Europa om de 

verdachte het recht op zwijgen expliciet toe te kennen en zo tegemoet te komen aan de 

cautieplicht van de verhorende ambtenaar. Dit college gaf via een omzendbrief van 4 mei 

2010 aan dat voor aanvang van elk verhoor de ondervraagde persoon bijkomend dient in 

                                                 
119 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis. 
120 VAN CAUWENBERGHE, K., „Bestaat er nog een fair trial‟, Panopticon, 2009, afl.3, (67), 68. 
121 PONSAERS, P., MULKERS, J. en STOOP, R., De ondervraging, analyse van een politietechniek, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2001, 

33. 
122 Ibid. 33 
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kennis te worden gesteld van het feit dat “hij het recht heeft te weigeren te antwoorden op de 

gestelde vragen”.
123

 Dit doet denken aan de omvangrijkere „Miranda- rights‟ zoals die in de 

Verenigde Staten zijn opgenomen waarbij de aangehouden verdachte tevens ter kennis wordt 

gebracht van zijn recht om te zwijgen en zichzelf niet te beschuldigen alsook van het feit dat 

hij het recht heeft op een advocaat te raadplegen.
124

 

 

4.1.3 Tegensprekelijk debat voor de raadkamer 

Het bevel tot aanhouding zoals door de onderzoeksrechter is uitgevaardigd geldt voor een 

termijn van maximaal 5 dagen
125

. Binnen deze termijn wordt de verdachte voor de raadkamer 

gebracht die beslist over de legaliteit van het aanhoudingsbevel en nagaat of een verdere 

vrijheidsberoving noodzakelijk wordt geacht. Het gaat hierbij om een tegensprekelijk debat 

omtrent de legaliteit en opportuniteit van de aanhouding. Deze procedure wordt maandelijks, 

en in geval van niet- correctionaliseerbare misdaden driemaandelijks, herhaald. In deze 

gevallen van verlenging beslist de raadkamer louter over de opportuniteit van een verdere 

aanhouding. De beslissing van de raadkamer kan steeds in hoger beroep voor de kamer van 

inbeschuldigingstelling worden betwist.
126

 

 

4.1.4 Wet op het politieambt 

Een laatste waarborg die nog kan toegevoegd worden aan de rechten van de verdediging in 

het kader van het politioneel verdachtenverhoor is artikel 1 van de wet op het Politieambt. 

Deze bepaalt dat de politiediensten geen dwangmiddelen of geweld mogen gebruiken 

uitgezonderd de gevallen die door de wet of de rechtspraak worden gerechtvaardigd.
127

 

 

4.2 Rechtspraak 

In de Belgische rechtspraak zijn er voorbeelden die aantonen dat een recht op bijstand tijdens 

het politioneel verdachtenverhoor wenselijk is. Zo heeft het Hof van Beroep te Antwerpen 

reeds op 24 december 2009 laten verstaan dat de verdachte onherroepelijk werd geschonden 

in zijn rechten nadat hij belastende verklaringen had afgelegd tijdens een verhoor.
128

 Dit 

verhoor werd afgenomen vooraleer de verdachte beroep kon doen op de bijstand van een 

                                                 
123 HET COLLEGE VAN PROCUREURS- GENERAAL BIJ DE HOVEN VAN BEROEP, Omzendbrief nr.7/2010 van, 4 mei 2010, p.5.  
124 ZULAWSKI, E. en WICKLANDER, D.E., Practical aspects of interview and interrogation. Second edition, Florida, CRC-Press, 2002, 
50-56. 
125 VERBRUGGEN, F. en VERSTRAETEN, R., Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2009, 241 
126 VAN DEN WIJNGAERT, C., strafrecht en strafprocesrecht. In hoofdlijnen, I, Antwerpen, Maklu, 2009, 632. 
127 VANDAELE, R. en GOUTIERE, I., Recherchewetgeving toegelicht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2004, 13. 
128 VAN PUYENBROECK, L. en VEMEULEN, G., „Wetgever moet dringend regeling treffen voor bijstand bij eerste politieverhoor‟, De 

juristenkrant, 2010, afl. 204, (12), 12-14.  
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advocaat. Zijn verklaring bij de politie en later bij de onderzoeksrechter kon niet langer 

dienen als bewijsstuk.
129

 Toch werd de verdachte niet vrijgesproken (omwille van andere 

tenlasteleggingen), maar deze uitspraak toont toch aan dat het riskant wordt om aan de 

verdachte geen recht op bijstand te voorzien.
130

 Daarom zijn onderzoeksrechters en 

procureurs in bepaalde arrondissementen reeds van start gegaan met het toelaten van 

advocaten bij het verhoor (infra).
131

 

 

Ook het Hof van Cassatie heeft recentelijk het recht op bijstand van de advocaat tijdens het 

politioneel verdachtenverhoor erkend in haar rechtspraak. Het hof gaf op 23 november 2010 

echter wel aan dat het ontbreken van dit recht geen automatische bewijsuitsluiting tot gevolg 

dient te hebben.
132

 Het bewijs kan niet weerhouden worden indien er voldaan is aan de 

volgende cumulatieve voorwaarden
133

: 

1. De verklaring vormt geen doorslaggevend bewijs; 

2. Er werd geen misbruik of dwang gebruikt tijdens het verhoor; 

3. De verdachte bevond zich in niet in een kwetsbare positie. 

Het Hof van Cassatie geeft aan dat ook andere waarborgen dan de aanwezigheid van een 

advocaat tijdens het politioneel verdachtenverhoor het recht op een eerlijk proces kunnen 

rechtvaardigen. Advocaat Decaigny wijst er echter op dat andere landen zich ook reeds 

tevergeefs hebben gesteund op dergelijke alternatieve waarborgen en het hof van Cassatie dus 

nog niet volledig tegemoet komt aan het E.H.R.M.
134

 

 

Toch lijkt het Hof van Cassatie zich ook uit te spreken voor een noodzakelijke bijstand tijdens 

het verhoor. Op 15 december 2010
135

 herhaalde zij hun hierboven gestelde rechtspraak en gaf 

het zelfs aan dat art. 20 §1 van de Wet op de voorlopige hechtenis in strijd zou zijn met het 

E.V.R.M., gezien de verdachte zowel voorafgaand als tijdens het eerste verhoor bijstand dient 

te krijgen en dus niet enkel na het verhoor bij de onderzoeksrechter.
136

 In België lijken we, 

wat betreft de rechtspraak, stilaan te evolueren naar een bijstand tijdens het eerste politioneel 

verhoor. Toch zal men deze situatie nog verder moeten onderzoeken.  

 

                                                 
129 DE MEESTER, T., o.c., 26. 
130 WAUTERS, E., „advocaten in commissariaten‟, Panopticon, 2010, afl. 2, (65), 69. 
131 DE MEESTER, T., o.c., 26. 
132 X, „Hof van Cassatie. 23 november 2010, n°2011/14‟, Tijdschrift voor Strafrecht, 2011, afl. 11, (68), 68-70. 
133 DECAIGNY, T., „Cassatie erkent recht op bijstand advocaat‟, De juristenkrant, 2010, afl. 219, 1. 
134 Ibid. 1 
135 X, „Hof van Cassatie, 15 december 2010, n°2011/14‟, Tijdschrift voor Strafrecht, 2011, afl. 11, (74), 74-75. 
136 VANWALLEGEM, P., „Cassatie verbreekt veroordeling na bekentenis zonder aanwezigheid advocaat‟, De juristenkrant, 2011, afl. 221, 

(2), 2. 
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5. Nederlandse situatie 

5.1 Het experiment 

Een uitzonderlijke situatie die ook een grote invloed kan hebben op onze invulling van het 

recht op bijstand in de praktijk, is het Nederlands Experiment „raadsman bij politieverhoor‟. 

In Nederland werd er namelijk naar aanleiding van het onprofessioneel optreden van 

rechercheurs tijdens de verhoren aangaande de Schiedammer parkmoord een „real life 

experiment‟ opgestart.
137

 In deze zaak werd de tienjarige Nienke Kleiss samen met haar 

vriend Mikael in een park in Scheidam aangevallen door een man. De twee minderjarigen 

worden verplicht om seksuele daden te verrichten. Mikael kan uiteindelijk ontsnappen en een 

beschrijving van de dader maken. Voor Nienke Kleiss komt alle hulp te laat. Zij wordt later 

dood teruggevonden. Op basis van aanwijzingen begint de politie Kees B. aanvankelijk als 

getuige te ondervragen. Uiteindelijk bekent Kees B. de feiten na een lange reeks verhoren. De 

dag nadien trekt hij diens bekentenis echter in, maar toch wordt hij op 29 mei door de 

rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot achttien jaar gevangenis.
138

 DNA-onderzoek deed de 

balans in 2004 echter kantelen naar een andere verdachte. Deze tweede verdachte werd in juli 

2004 aangehouden. Hij bekende en kreeg uiteindelijk een gevangenisstraf van twintig jaar.
139

 

Op basis van de fouten die in het onderzoek opdoken kwam men tot de conclusie dat hier 

sprake zou zijn van tunnelvisie omdat de rechercheteams zich reeds in een vroeg stadium te 

eenzijdig hadden gefocust op verdachte Kees B.
140

 

 

Naar aanleiding van deze zaak werd in Nederland het “Programma versterking opsporing en 

vervolging” (PVOV) opgericht.
141

 Deze had als doel om de waarheidsvinding in strafzaken te 

optimaliseren. Binnen dit kader gaf de PVOV aan dat er dient nagedacht te worden over de 

bijstand van de advocaat. Minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin steunde de motie van 

tweede Kamerlid Dittrich met betrekking tot het toelaten van de advocaat tot het 

politieverhoor.
142

 Deze steunbetuiging kreeg zijn uitvoering door middel van een tweejarig 

pilootproject dat op 1 juli 2008 van start ging in de arrondissementen Amsterdam-Amstelland 

en Rotterdam-Rijnmond. Er werden tevens twee vergelijkende regio‟s aangeduid, namelijk de 

regio Haaglanden en de regio Midden- en West-Brabant. In alle regio‟s werden de verhoren 

                                                 
137 CORSTENS, G.J.M., Het Nederlands strafprocesrecht (6de druk), Deventer, Kluwer, 2008,  
138 MULLER, E.R. en OTTO, C.N.T., “Politie, O.M. en NFI: een complexe driehoeksverhouding” in politie: studies over haar werking en 
organisatie (2de druk), FIJNAUT, C., MULLER, E.R, ROSENTHAL, U en VAN DER TORRE, E.J.(red.), Deventer, Kluwer, 2007, 890. 
139 VAN AMELO, L., Dames en heren van de jury. Juryrechtspraak in Nederland, Wormer, Inmerc, 2007, 134. 
140 CROMBAG, H.F.M., “Over tunnelvisie” in Reizen met mijn rechter. Psychologie van het recht, VAN KOPPEN, P.J., MERCKELBACH, 
H., JELICIC, M. en DE KEIJSER, J.W.(red.), Deventer, Kluwer, 2010, 387. 
141 VAN AMELO, L., o.c., 134. 
142 CORSTENS, G.J.M., Het Nederlands strafprocesrecht (6de druk), Deventer, Kluwer, 2008, 285 
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audiovisueel geregistreerd.
143

 Dit experiment werd opgestart met de bedoeling om een beter 

zicht te krijgen op het effect van de aanwezigheid van de advocaat tijdens het eerste 

verhoor.
144

 Om dit experiment efficiënt te laten verlopen werd er voor de advocaten een 

piketregeling ingevoerd zodanig dat de continuïteit van de bijstand werd gegarandeerd. 

Tevens werden er aangaande hun positie een aantal duidelijke richtlijnen vastgelegd. Ten 

eerste kreeg de advocaat gedurende dit experiment de mogelijkheid om voorafgaand aan het 

eerste politieverhoor voor maximaal een half uur met de verdachte te overleggen. Ten tweede 

werd hij, bij personen die verdacht werden van voltooide misdrijven zoals genoemd in titel 

XIX Wetboek van Strafrecht
145

, in staat gesteld om gedurende het eerste politieverhoor alsook 

de eventuele navolgende verhoren aanwezig te zijn.
146

  

 

De onderzoekers kwamen tot drie specifieke bevindingen met betrekking tot de bijstand van 

de advocaat. Een eerste bevinding uit het experiment toonde aan dat het voorafgaand overleg 

tussen cliënt en verdachte ervoor zorgt dat de verdachte meer gebruik maakt van zijn 

zwijgrecht tijdens het politieverhoor. In de tweede plaats blijkt dat de politieambtenaren 

tijdens verhoren waar de verdachte daadwerkelijk gebruik maakt van zijn zwijgrecht, men 

meer geneigd is om de verdachte te gaan intimideren. Tot slot geven de resultaten aan dat de 

politieambtenaar in aanwezigheid van de advocaat minder vaak gebruik maakt van 

verhoortechnieken die gaan intimideren. Op basis van deze vaststellingen kwamen de 

onderzoekers tot de conclusie dat een consultatierecht het best gecombineerd wordt met een 

aanwezigheidsrecht. Dit om de kwaliteit van het verhoor te bewaken en valse bekentenissen te 

vermijden.
147

  

 

Tijdens dit experiment werd in 2010 door de Nederlandse wetgever de bijstand voorafgaand 

aan het verhoor voor volwassenen geïmplementeerd. Deze consultatie wordt voorzien voor de 

personen die verdacht worden van misdrijven waarbij de voorlopige hechtenis is toegelaten 

Daarenboven werd voor minderjarigen het recht op bijstand tijdens het verhoor voorzien.
148

  

                                                 
143 STEVENS, L. en VERHOEVEN, W.J., Raadsman bij politieverhoor, Den Haag, Boom juridische uitgevers, 2010, 13-14. 
144 BOKSEM, J., Met raad en daad. Gedachten over de positie van de verdediger in stafzaken, Maastricht, Kluwer, 2007, 27. 
145 Namelijk misdrijven tegen het leven gericht 
146 NEDERLANDSE RAAD VOOR RECHTSBIJSTAND, Piketregeling: “pilot advocaat bij politieverhoor”, hofressort Amsterdam 

(rapport), 28 mei 2008, 1-5. 
147 Ibid. 1-5. 
148 VAN PUYENBROECK, L. en VERMEULEN, G., “De implementatie van het recht op toegang tot een advocaat in Europees perspectief” 

in De advocaat bij het verhoor: een stand van zaken (red.), DE HERT, P en DECAIGNY, T., Kortijk-Heule, UGA Publishers, 2010, 85.  
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5.2 Wetgeving 

De situatie in Nederland verschilt wel degelijk van deze in België. In Nederland kan de 

vrijheidsberoving opgedeeld worden in 4 fasen (Nederlandse Wetboek voor Strafvordering): 

1. Een persoon arresteren voor verhoor (art. 52 en 54); 

2. De inverzekeringstelling (art. 57); 

3. Een persoon in bewaring houden (art. 63); 

4. De gevangenhouding (art. 65). 

Zo wordt een verdachte eerst door een (hulp)officier van justitie, en in dringend geval door 

elke politieofficier, gearresteerd voor een periode van 6 uur. Deze termijn wordt geschorst 

tussen middernacht en ‟s ochtends negen uur waardoor deze termijn dus kan uitlopen tot 

maximaal 15 uur. Gedurende deze termijn heeft de verdachte het recht om te worden 

bijgestaan voorafgaand aan het verhoor
149

. Dit recht was voorheen ook al voorzien maar werd 

in de praktijk quasi nooit toegepast omwille van het feit dat de verdachte niet werd gewezen 

op dit recht. Momenteel moet de verdachte gewezen worden op zijn recht om 

voorafgaandelijk met zijn advocaat te overleggen
150

.  

 

Wanneer deze termijn ten einde komt kan de verdachte worden vrijgelaten of vaardigt de 

(hulp)officier van justitie een bevel tot inverzekeringstelling uit. Hierdoor wordt de periode 

van vrijheidsberoving uitgebreid met drie dagen. Vanaf dit moment heeft de verdachte, net 

zoals ook in het Belgische recht voorzien is na het verhoor door de onderzoeksrechter, het 

recht op vrij verkeer met zijn advocaat. Bovendien heeft hij ook toegang tot het 

politiedossier.
151

 Het bevel tot inverzekeringstelling kan “bij dringende noodzakelijkheid” 

andermaal verlengd worden voor een periode van drie dagen.
152

  

 

Vervolgens zal de verdachte na deze verlengde aanhouding binnen de drie dagen voor een 

rechter-commissaris worden geleid. Deze kan de aanhouding van de verdachte nogmaals 

verlengen met tien dagen. De in bewaring gestelde verdachte zal ondervraagd worden door de 

rechter en de advocaat kan hierbij aanwezig zijn. In de praktijk gaat een inverzekeringstelling 

de bewaring vooraf maar strikt noodzakelijk is dit niet. De verdachte kan dus ook reeds na de 

eerste termijn van zes en maximum vijftien uur in bewaring worden gesteld. Tot slot wordt er 

na deze tien dagen van bewaring een beslissing genomen door de raadkamer over de verdere 

                                                 
149 CLEIREN, C.P.M. en NIJBOER, J.F.N., Strafvordering. Tekst en commentaar, Deventer, Kluwer, 2007, 195-196. 
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151 PRAKKEN, T. en SPRONKEN, T., Handboek Verdediging (tweede druk), Deventer, Kluwer, 2009, 33-37. 
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aanhouding van de verdachte. Deze dient telkenmale voor een periode van dertig dagen te 

beslissen over een verdere gevangenhouding.
153

 

 

6. Besluit 

Het E.H.R.M. had reeds voor de rechtspraak op 27 november 2008 in de zaak Salduz een 

gestaagde evolutie doormaakt (zie bijlage 1). Zo gaf het E.C.R.M. reeds in 1985 in de zaak 

Can v. Oostenrijk en het E.H.R.M. in 1991 in de zaak S. v. Zwitserland aan dat dit recht niet 

enkel dient beperkt te worden tot de fase voor de rechter maar ook tijdens het vooronderzoek 

moet kunnen worden verleend. In deze twee voorgaande zaken kon de verdachte weliswaar 

beroep doen op zijn advocaat maar dit gebeurde steeds onder supervisie van een bewakende 

politiebeambte waardoor de vertrouwelijkheid van het gesprek niet gegarandeerd werd. Het 

E.C.R.M. oordeelde dan ook dat de rol die een advocaat kan vervullen tegenover zijn cliënt 

dusdanig beperkt werd gedurende deze bijstand. Ook het E.H.R.M. volgde de redenering van 

het E.C.R.M. en sprak zich in het Imbrioscia arrest uit voor een recht op bijstand van een 

advocaat in de fase van het vooronderzoek. Men sprak zich weliswaar niet expliciet uit over 

het exacte moment waarop een verdachte in het vooronderzoek beroep kan doen op dit recht. 

Ook in de arresten tegen het Verenigd Koninkrijk wordt dat moment niet exact bepaald en 

stelt men dat dit recht op bijstand van een advocaat als een niet absoluut recht dient te worden 

beschouwd. Toch acht men de fysieke aanwezigheid van de advocaat als een grote waarborg 

voor het recht op een eerlijk proces. Daarentegen toont ook de zaak Brennan dat het E.H.R.M. 

het recht op bijstand slechts als één van de middelen beschouwd om het recht op een eerlijk 

proces te waarborgen. Het stelt namelijk dat zowel het recht op bijstand als het audiovisueel 

registreren van het verhoor beiden belangrijke waarborgen kunnen vormen maar daardoor nog 

geen noodzakelijke voorwaarde vormen om een eerlijk proces te garanderen. Het E.H.R.M. 

sprak zich dus niet expliciet uit over de nood aan een bijstand tijdens het politioneel 

verdachtenverhoor ondanks dat het in de zaak Murray wel aangaf dat een recht binnen de 48 

uur “police costudy” binnen het Britse systeem dient te worden voorzien. Fijnaut haalde aan 

dat het E.H.R.M. op een betere gelegenheid wachtte om zich hierover uit te spreken.  

 

Op 27 november 2008 werd aan het E.H.R.M. uiteindelijk die mogelijkheid geboden. Men gaf 

dan ook aan dat de bijstand verzekerd diende te worden vanaf “the first interrogation of a 

suspect by the police” en dit omwille van de uiterst kwetsbare positie waarin een verdachte 

                                                 
153 Ibid. 151-153. 
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zich op dat ogenblik bevindt. Er waren echter nog enkele kwesties uit het arrest die in de 

rechtsleer voor discussie zorgde.  

Zo was er vooreerst onenigheid omtrent de exacte betekenis die het E.H.R.M. aan de termen 

“interrogation” en “assistance” hecht en of dit in ons rechtssysteem zomaar mag vertaald 

worden naar “verhoor” en “bijstand”. Gezien deze termen binnen elk nationaal rechtssysteem 

een andere invulling krijgen. Uiteindelijk blijkt ook dat onze Belgische waarborgen door het 

E.H.R.M. ter discussie worden gesteld. Dat wordt aangetoond door zowel het Brusco arrest 

als de zaak Bouglame. De veroordeling van Frankrijk die een enigszins gelijkaardige 

rechtsprocedure kent, toont aan dat ook onze procedure moet aangepast worden naar een 

bijstand voor en tijdens het eerste politioneel verhoor. Daarenboven kregen wij ook reeds een 

“waarschuwing” in de zaak Bouglame waar het E.H.R.M. aanhaalde dat de waarborgen in 

België tekortschieten.  

Ook de opmerking dat het enkel zou gaan om minderjarige verdachten werd in de zaak 

Shabelnik van de baan geveegd. Hierbij werd Oekraïne terecht gewezen omdat het de 

tweeëntwintig jarige Shabelnik geen recht op bijstand tijdens het politioneel verhoor had 

voorzien.  

Tot slot toont de zaak Gäfgen het niet absoluut karakter van dit recht aan. In het arrest geeft 

het E.H.R.M. aan dat er in uitzonderlijke situaties (in casu het ticking-bom scenario) steeds 

plaats moet kunnen vrijgemaakt worden voor het zoeken naar de waarheid. 

  

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens lijkt te evolueren naar het standpunt van de 

CPT. Deze laatste toonde zich in hun rapporten, gericht aan de Belgische regering, reeds in 

1993 voorstander van een effectieve bijstand van de advocaat tijdens het politioneel 

verdachtenverhoor en halen in hun laatste bezoek aan dat België weldegelijk een wet dient in 

te voeren met betrekking tot deze bijstand. Dit recht geldt voor hen als één van de meest 

fundamentele waarborgen voor personen die van hun vrijheid worden beroofd.  

 

De Belgische rechtspraak achtte een effectieve bijstand zowel voor als tijdens het verhoor als 

aangewezen waarborg voor het recht op een eerlijk proces. Daarentegen wijst het Hof van 

Cassatie er wel op dat er bepaalde elementen, die voortspruiten uit (politie)verhoren in 

afwezigheid van de advocaat, slecht in bepaalde omstandigheden kunnen worden 

weerhouden. De interpretatie van het Hof van Cassatie valt enigszins te vergelijken met de 

interpretatie van het E.H.R.M. in de zaak Brennan waar men de bijstand slecht als één van de 

middelen beschouwt om een eerlijk proces te kunnen waarborgen. Het lijkt echter gevaarlijk 
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om op deze Europese rechtspraak nog verder te bouwen mits we in dit post-Salduz tijdperk 

toch lijken te gaan naar een verplichte bijstand van de advocaat tijdens het eerste politionele 

verhoor.  

 

Tot slot zal ook de Nederlandse situatie een belangrijke plaats krijgen in deze bijdrage. 

Nederland voorziet momenteel in een bijstand voorafgaand aan het verhoor, maar heeft nog 

geen aanwezigheidsrecht voorzien voor de advocaat tijdens het verhoor. Sinds 2008 is men in 

Amsterdam en Rotterdam gestart met een pilootproject met als doel de doeltreffendheid van 

een bijstand van een raadsman tijdens het politieverhoor te onderzoeken. Dit maakt het 

mogelijk om enkele praktische problemen die zich stelden reeds in een vroeg stadium te 

ontdekken. Tevens kan hierdoor ook nagegaan worden of de bijstand in de praktijk 

daadwerkelijk haalbaar zou zijn in ons Belgisch systeem.  
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Deel 2: Praktische haalbaarheid 

 

1. Inleiding 

Het E.H.R.M. heeft aangegeven dat het recht op bijstand tijdens het politioneel 

verdachtenverhoor niet louter “theoretical and illusory” mag zijn maar wel degelijk “practical 

and effective” moet worden uitgevoerd.
154

 Het is dan ook de vraag of dit recht in de praktijk 

haalbaar is. Enkele spilfiguren uit de politie, magistratuur, advocatuur en politiek gaven aan 

waar hun praktische bezorgdheden liggen (zie bijlage 2). Deze personen bekommeren zich ten 

eerste over de organisatorische impact op zowel de advocatuur als de politiediensten. Ten 

tweede geeft men aan dat de huidige verhoorsituatie zal gewijzigd worden door een 

aanwezigheid van de advocaat. Ten derde zal deze aanwezigheid ook een invloed hebben op 

de huidige politiecapaciteit. De wetgever dient de wetgever ten vierde ook te investeren in 

bijkomende opleidingen voor zowel politie als advocatuur. Tot slot wordt ook de financiële 

rekening van dit “practical and effective” recht behandeld. 

 

2. Organisatie 

De invoering van een recht op bijstand tijdens het politioneel verhoor zal een belangrijke 

invloed hebben op de organisatie van de advocatuur en de politiediensten. Men dient rekening 

te houden met het feit dat België ten eerste wordt geconfronteerd met een uiterst korte 

arrestatietermijn die ons in de praktijk momenteel weinig speelruimte biedt. Tegelijk zal het 

ook om logistieke redenen niet evident zijn om de politiekantoren aan te passen aan de 

vormeisen van een bijstand van de advocaat zowel voorafgaand als tijdens het verhoor. 

Daarenboven zal ook de advocatuur een systeem moeten ontwikkelen om dit recht aan hun 

cliënten blijvend te kunnen garanderen. 

 

2.1 Arrestatietermijn 

Een eerste zeer heikel punt in de Belgische discussie met betrekking tot de haalbaarheid van 

de bijstand van de advocaat tijdens het politioneel verdachtenverhoor is de uiterst korte 

arrestatietermijn van maximaal 24 uur. Binnen deze termijn dienen de politieambtenaren hun 

dossier aan de onderzoeksrechter af te leveren. Tevens moet aan de onderzoeksrechter, 

omwille van art.16 §2 van de wet op de voorlopige hechtenis, de mogelijkheid worden 

geboden om de verdachte te ondervragen en zijn opmerkingen te horen. Indien nodig kan de 

                                                 
154 JEBBINK, W., „Salduz en de actieve raadsman‟, Nederlands Juristenblad, 2009, afl. 12, (732), 732-736. 
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onderzoeksrechter aan de verdachte bekend maken dat tegen hem een aanhoudingsbevel 

wordt uitgevaardigd. Deze uiterst korte termijn kan dan ook opgevat worden als een expliciete 

Belgische waarborg voor de rechten van de verdediging. Momenteel ontbreekt hier echter wel 

de bijstand door een advocaat en daar zou een wetgeving verandering in kunnen brengen.
155

 

Enkel Roemenië en Luxemburg voorzien een gelijkaardige korte termijn waarbinnen de 24 

uur een verdachte voor een rechter verschijnt die uitspraak doet over de verdere 

aanhouding.
156

 Onderzoeksrechter Van Cauwenberghe haalt aan dat er momenteel reeds veel 

problemen van tijdsdruk zijn in de procedure, die het qua organisatie niet altijd even 

eenvoudig maken.  

 

“We hebben nu al problemen van tijdsnood. Ik kan u verzekeren dat het regelmatig gebeurt 

dat dossiers die hier bij mij toekomen, na een uur vervallen. Dan moet ik het dossier nog 

lezen, de verdachte verhoren om een beslissing te nemen, deze beslissing motiveren en nog 

zorgen dat het betekent geraakt binnen die 24 uur.
157

” 

 

De politiediensten vrezen dat de procedure in de praktijk niet langer werkbaar wordt. Men 

geeft aan dat er rekening moet worden gehouden met de verplichtingen van de 

onderzoeksrechter. Een optimale termijn waarbinnen de politie hun werk kan afronden is 

momenteel ongeveer 21 uur. Daarna kan het dossier aan de onderzoeksrechter worden 

doorgespeeld, die dan een beslissing neemt omtrent de aanhouding. Wanneer de advocaat zal 

worden toegelaten zal deze optimale werktermijn worden beperkt tot ongeveer 19 uur. Dit zal 

ongetwijfeld een invloed hebben op het politiewerk
158

. Hoofdinspecteur Raes en inspecteur 

Vanderschueren van de zedensectie geven aan dat men hierdoor voor de nodige problemen zal 

komen te staan en dat een verlenging van de arrestatietermijn tot 48 uur wel wenselijk zou 

zijn. 

 

“Voor ons is die termijn van 24 uur zeer kort vooral als je dan nog een advocaat moet 

raadplegen. Wij zijn een tweedelijndienst en alles komt binnen via interventie of wijkwerking. 

Maar als een persoon ’s nachts wordt gearresteerd, dan is er al 5 à 6 uur van de termijn 

verstreken. Dan moet je nog een advocaat, eventueel een tolk contacteren en je verhoor 

                                                 
155 Interview met M. Minnaert, Raadsheer Hof van Beroep Gent en voormalig onderzoeksrechter, Gent, 23/03/2011. 
156 VAN KALMTHOUT, M.A., KNAPEN, M.M. en MORGENSTERN, C., Pre-trial detention in the European Union: an analysis of 

minimum standards in pre-trial detention and the grounds for regular review in the member states of the EU, Nijmegen, Wolf Legal 
publishers, 2009, 61. 
157 Interview met K. Van Cauwenberghe, Onderzoeksrechter Antwerpen, Antwerpen, 21/03/2011. 
158 Interview met W. Decuypere, Hoofdinspecteur Federale Gerechtelijke politie Gent sectie EcoFin, Gent, 31/03/2011. 
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voorbereiden. Ze zullen die wet moeten veranderen en de arrestatie op 2 dagen brengen. Het 

zou ons alvast meer spelingsruimte bieden en het kan er tevens voor zorgen dat we 

kwaliteitsvollere dossiers kunnen afleveren.
159

” 

 

Hoofdinspecteur Decuypere gaat hiermee akkoord en stelt dat een dergelijke verlenging een 

meerwaarde kan bieden, gezien men dan een ruimere marge heeft om het politiewerk te 

voltooien. Momenteel dient men echter door tijdsnood snel te verhoren en enkele 

vaststellingen neer te pennen om zodanig toch iets te kunnen voorleggen aan de 

onderzoeksrechter. Een verlenging kan ervoor zorgen dat de politieambtenaren de voor- en 

nadelen beter tegen elkaar kunnen afwegen.
160

 Ook de wetgever heeft zich over deze 

problematiek gebogen. Een verlenging van de arrestatietermijn tot 2 dagen zou de organisatie 

van het verhoor kunnen versoepelen gezien het de tijdsdruk op het verloop van het verhoor 

door de politiediensten enigszins kan indijken. Toch zijn er nog enkele belangrijke 

consequenties omtrent de uitbreiding van deze termijn. Deze worden in deel 3 in het kader 

van het wetsvoorstel behandeld (infra).  

 

2.2 Logistiek 

Een grote organisatorische bezorgdheid bij alle betrokken actoren zijn de logistieke 

consequenties voor de politiecommissariaten. Dat deze zorg terecht is haalt ook de 

Nederlandse politieambtenaar Van Loon van de Rotterdamse regionale recherchedienst 

aan.
161

 Hij volgde het experiment “raadsman bij politieverhoor” in Rotterdam op en kwam 

daarbij tot de constatatie dat alhoewel er zich tijdens het experiment weinig logistieke 

problemen voordeden dit in echte praktijkomstandigheden wel problemen kan geven. Tijdens 

het experiment vond het verhoor namelijk plaats in grote verhoorstudio‟s, terwijl een grote 

meerderheid van de Nederlandse verhoorkamers veel te klein zijn.
162

 Wanneer men de 

advocaat wil toelaten tot het verhoor moet men er rekening mee houden dat de cliënt de 

advocaat niet mag zien. De advocaat dient dus achter zijn cliënt plaats te nemen. Dit om elke 

vorm van communicatie tussen verdachte en advocaat tijdens het verhoor te vermijden. De 

heer Van Loon geeft aan dat een dergelijke verhoorsituatie plaats moet kunnen bieden voor 

een vijftal personen. Gezien de advocaat aanwezig is zal men de verdachte al snel met twee 

                                                 
159 Interview met J. Vanderschueren en J.P. Raes, Lokale Recherche Dienst Gent Unit Zeden, Gent, 24/03/2011. 
160 Interview met W. Decuypere, Hoofdinspecteur Federale Gerechtelijke politie Gent sectie EcoFin, Gent, 31/03/2011. 
161 Interview met R. Van Loon, Regionale Recherche dienst Rotterdam, Rotterdam, 12/04/2011. 
162 Ibid. 
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rechercheurs gaan bevragen. Daarenboven dient men in sommige gevallen naast de verdachte 

en de advocaat ook plaats te voorzien voor een tolk.
163

  

 

In België geven de politiediensten aan dat ook hun verhoorlokalen veelal te klein zijn.
164

 Toch 

zijn er ook nog andere materiële tekortkomingen aan de Belgische politiekantoren. De 

advocatuur geeft aan dat de accommodatie momenteel geenszins is afgestemd op het 

organiseren van een vertrouwelijke consultatie voorafgaand aan het verhoor. Men stelt vast 

dat men in de praktijk voor een dilemma zal komen te staan tussen het waarborgen van de 

vertrouwelijkheid en de veiligheid. 

 

“je moet ook een ruimte hebben waar de advocaat vooraf zijn cliënt even in vertrouwen kan 

spreken en die ruimte moet natuurlijk ook voldoende beveiligd zijn om er voor te zorgen dat 

de verdachte niet ontsnapt. Dus dat zal een heel grote materiële aanpassing vergen aan de 

meeste politiekantoren.
165

” 

 

De politieambtenaren zijn zich ook bewust van deze problematiek en stellen dat men niet 

enkel de veiligheid dient te waarborgen in het kader van het collusiegevaar maar daarenboven 

ook de veiligheid van de advocaten moet kunnen waarborgen. Men geeft aan dat advocaten 

niet gewoon zijn om met hun cliënten te overleggen in deze vroege fase van de rechtsgang. Zo 

zijn er verschillende gearresteerde personen die via de eerstelijnspolitie (interventiediensten, 

wijkwerking,…) binnenkomen en agressief uit de hoek durven komen.
166

 De politie zal, 

wanneer de advocaat wordt toegelaten, een inschatting moeten maken of een situatie al dan 

niet veilig is voor de advocaat.
167

 De lokale zedensectie uit Gent benadrukt ook deze onveilige 

situatie voor de advocaat. Zij werden reeds geconfronteerd met een dergelijk probleem in het 

kader van de voorafgaande consultatie bij jeugdzaken waar het systeem van de bijstand reeds 

langere tijd in voege is getreden. 

 

“Hetgeen wij ook verschillende keren meegemaakt hebben in jeugdzaken is dat wij de 

advocaat eerst een vertrouwelijk gesprek bieden met zijn cliënt. Wij als politie mogen daar 

natuurlijk niet bij maar dan hoor je na 2 minuten gerommel en dan zie je die verdachte met 

                                                 
163 Interview met R. Van Loon, Regionale Recherche dienst Rotterdam, Rotterdam, 12/04/2011. 
164 Interview met J. Vanderschueren en J.P. Raes, Lokale Recherche Dienst Gent Unit Zeden, Gent, 24/03/2011. 
165 Interview met D. Grootjans, Stafhouder Orde van advocaten te Antwerpen, Antwerpen, 15/03/2011. 
166 Interview met S. De Bruyne en V. Pötgens, Lokale politie Antwerpen, Antwerpen, 06/04/2011. 
167 Interview met E. Wauters, Adjunct Secretaris Vaste Commissie Lokale Politie, Brussel, 22/03/2011. 
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een stoel klaar staan in zijn handen of met zijn één been op het raam om te vluchten. Maar 

wie is er dan verantwoordelijk, dat is wel de politie want ze staan onder ons toezicht.
168

” 

    

Alhoewel de politie de veiligheid moet kunnen waarborgen dient het gesprek tussen verdachte 

en advocaat in alle vertrouwelijkheid te worden gevoerd. Hierdoor kan de advocaat de feiten 

met zijn cliënt beter in de strafrechtelijke context plaatsen en op voorhand een duidelijke 

processtrategie bepalen. Ook andere problemen kunnen met de cliënt worden besproken zoals 

zijn familiale situatie, werksituatie en dergelijke meer. De advocaat kan zijn cliënt ook helpen 

bij het zoeken naar een gepaste oplossing voor zijn probleem en eventueel bepaalde 

hulpverleningsmogelijkheden aanbieden.
169

  

Daarnaast lijkt de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de voorafgaande consultatie moeilijk 

verzoenbaar in België. Zo zien we dat de consultatie in de fase van de onderzoeksrechter 

momenteel in Brussel plaatsvindt in de hal waar de rechters zijn gevestigd. De veiligheid 

wordt gewaarborgd door bewakend personeel maar dit gaat uiteraard ten koste van de 

vertrouwelijkheid van de procedure.
170

 Naar aanleiding van de zaken Can en S. waar de 

bijstand ook onder supervisie plaatsvond gaf het E.C.R.M. en het E.H.R.M. reeds aan dat het 

recht op vrij verkeer met een advocaat wel degelijk in alle vertrouwelijkheid moet kunnen 

verlopen. Deze huidige Brusselse rechtsprocedure is in dit opzicht ruimschoots onvoldoende. 

Het Gentse parket van de procureur des Konings lijkt in hun omzendbrief een oplossing te 

bieden voor dit probleem van supervisie. Het parket geeft aan dat de advocaat een beroep kan 

doen op een bewakend politieagent die de veiligheid van het gesprek kan garanderen. Om aan 

te geven dat de advocaat met deze supervisie akkoord gaat dient hij voorafgaand aan de 

consultatie een formulier te ondertekenen (zie bijlage 3). Indien de advocaat niet instemt met 

deze controle, kan de consultatie in een lokaal plaatshebben waar de verdachte geboeid 

blijft.
171

 Het blijft dus echter wel een keuze en geen combinatie van vertrouwelijkheid en 

veiligheid. 

 

In Nederland reageerde men verbaasd op de problematiek rond de veiligheid van de advocaat. 

Het argument werd zowel bij politie als advocatuur voor het eerst geïntroduceerd. Men stelde 

dat de consultatie in Nederland voornamelijk in de cellen en niet in de verhoorruimtes 

plaatsvindt. Elke cel is voorzien van een noodknop die door gedetineerden, in geval van 

                                                 
168 Interview met J. Vanderschueren en J.P. Raes, Lokale Recherche Dienst Gent Unit Zeden, Gent, 24/03/2011. 
169 BOKSEM, J., Vademecum strafzaken: inleiding tot het Handboek strafzaken, Deventer, Kluwer, 2003, 2. 
170 Interview met D. Grootjans, Stafhouder Orde van Advocaten te Antwerpen, Antwerpen, 14/03/2011. 
171 PARKET VAN DE PROCUREUR DES KONINGS, „Omzendbrief betreffende Salduz problematiek‟, gent, 27 april 2011. 
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gezondheidsproblemen, kan worden geactiveerd waardoor er een snelle zorg kan worden 

toegediend. Ook de advocaat kan van deze noodknop gebruikmaken indien er tijdens het 

gesprek iets fout dreigt te gaan.
172

 Voor het gesprek dient de advocaat zijn persoonlijke 

spullen (vb.: gsm) na veiligheidsfouillering en metaaldetectie af te geven.
173

 Hierdoor kan de 

politie de garantie krijgen dat er geen telefonisch contact kan worden opgenomen met 

derden.
174

  

 

2.3 Een piketregeling voor de advocatuur 

Gezien we momenteel in ons land beschikken over 196 geografisch verspreide lokale 

politiekorpsen zal het voor advocaten niet steeds eenvoudig zijn om binnen een bepaalde 

termijn op het politiecommissariaat te verschijnen.
175

 Toch zal men op bepaalde plaatsen 

permanentie- of piketdiensten voor advocaten dienen te organiseren om continu een bijstand 

te verzekeren.
176

 Hierdoor kunnen de advocaten telefonisch of fysiek bijstand verlenen op het 

politiecommissariaat en dit 24 uur op 24 en 7 dagen op 7.
177

 Om het idee van “advocaten in 

commissariaten” kwalitatief in de praktijk tot uitvoering te brengen zal het organisatorisch 

een enorme investering vergen.
178

  

In België zijn er momenteel reeds enkele piketdiensten georganiseerd om bijstand te verlenen 

tijdens de fase voor de onderzoeksrechter. In Brussel ging men op 15 november 2010 van 

start met de organisatie van de bijstand van de advocaat in de fase voor de onderzoeksrechter. 

Er zijn momenteel 250 advocaten die in het Brusselse Gerechtsgebouw als vrijwilliger een 24 

uren permanentie draaiende houden.
179

 Ook in de provincies Antwerpen en Limburg zijn er 

door de “Orde van Advocaten” permanenties voorzien. Dit idee kreeg vorm onder initiatief 

van de onderzoeksrechters, gesteund door de procureur-generaal en de advocatuur.
180

 Op 27 

april 2011 heeft ook het parket van de procureur des Konings te Gent via een omzendbrief een 

praktische regeling opgesteld met betrekking tot de bijstand van de advocaat voor en tijdens 

het verhoor door de onderzoeksrechter.
181

  

Deze huidige permanenties worden georganiseerd in het gerechtsgebouw waar de 

onderzoeksrechters zijn gevestigd. De piketadvocaten zijn steeds in het gerechtsgebouw 

                                                 
172 Interview met G. Van der Meer, Advocaat Amsterdam, Amsterdam, 12/04/2011. 
173 PARKET VAN DE PROCUREUR DES KONINGS, „Omzendbrief betreffende Salduz problematiek‟, gent, 27 april 2011. 
174 Interview met M. Bockstaele, Hoofdcommissaris Federale Gerechtelijke Politie Gent, Gent, 10/03/2011. 
175 X, „samenstelling‟ in lokale politie [www]. VCLP CPPL http://www.lokalepolitie.be/portal/nl/samenstelling.html [17/03/2011] 
176 DE JAEGERE, P. en VERSTRAETE, A., „Het recht op bijstand bij het verhoor. Een deontologische benadering van de taak van de 

advocaat‟, Ad Rem, 2010, afl. 3, (10), 11. 
177 VAN PUYENBROECK, L. en VERMEULEN, G., „Hoe kan de bijstand van een advocaat bij het verhoor in de Belgische praktijk 

geregeld worden‟, Tijdschrift voor Strafrecht, 2009, (212), 215- 216. 
178 WAUTERS, E., „Advocaten in commissariaten‟, Panopticon, 2010, afl. 2, (65), 69. 
179 Ibid. 69 
180 MVDB, Advocaten mogen verdachten bijstaan bij eerste verhoor in Antwerpen en Limburg, De morgen, 20 januari 2011. 
181 PARKET VAN DE PROCUREUR DES KONINGS, „Omzendbrief betreffende Salduz problematiek‟, gent, 27 april 2011. 

http://www.lokalepolitie.be/portal/nl/samenstelling.html
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aanwezig en kunnen wanneer ze worden gecontacteerd onmiddellijk een gesprek voeren met 

hun cliënt in het cellencomplex van het gerechtsgebouw waardoor er weinig tijd verloren 

gaat
182

. Tevens kan men in het cellencomplex de veiligheid en vertrouwelijkheid waarborgen. 

Na deze voorafgaande consultatie, die maximaal dertig minuten mag innemen, kan de 

advocaat aanwezig zijn tijdens het verhoor van de onderzoeksrechter.
183

 Zowel 

onderzoeksrechter Van Cauwenberghe als stafhouder Dirk Grootjans stellen dat deze 

permanentie in Antwerpen momenteel zeer vlot verloopt, maar ze beseffen ook dat een 

permanentie organiseren voor alle politieverhoren organisatorisch moeilijk wordt.
184

  

 

De spilfiguren wijzen op vier praktijkproblemen die er in het kader van de piketregeling 

kunnen optreden. Een eerste probleem dat zich met betrekking tot de organisatie van de 

permanentiediensten stelt is de geografische verspreiding van de korpsen. Zo wijst stafhouder 

Grootjans erop dat er momenteel in het gerechtelijke arrondissement Antwerpen op 55 

locaties verhoren worden afgenomen.
185

 Men dient daarenboven specifiek rekening te houden 

met de 16 locaties waar men ook ‟s nachts ondervragingen toestaat. Daarom stellen de 

stafhouders van Brussel en Antwerpen voor om de verhoren bij de politie een enigszins 

andere organisatorische invulling te geven.
186

 

 

“Wanneer we een bijstand willen voorzien op deze plaatsen is het niet steeds mogelijk om snel 

ter plaatse aanwezig te zijn, tenzij we met de procureur een afspraak maken dat deze 

verhoren worden gecentraliseerd. Dan zouden we daar een permanentie kunnen 

organiseren.
187

”  

 

“Wat bijvoorbeeld zou moeten gebeuren is dat de verhoren bij de politie op bepaalde 

plaatsen zouden kunnen plaatsvinden. Niet op eender welk commissariaat maar op centrale 

punten. Dan zouden we het ook daar kunnen organiseren. Dat is een kwestie van goede 

samenwerking tussen het parket en de advocatuur.
188

” 

 

Verhoren op centrale plaatsen zou het uiteraard voor de advocatuur eenvoudiger maken om 

een permanentie te voorzien, maar onderzoeksrechter Van Cauwenberghe haalt echter aan dat 

                                                 
182 PARKET VAN DE PROCUREUR DES KONINGS, „Omzendbrief betreffende Salduz problematiek‟, gent, 27 april 2011. 
183 Interview met K. Van Cauwenberghe, Onderzoeksrechter Antwerpen, Antwerpen, 21/03/2011. 
184 Interview met D. Grootjans, Stafhouder Orde van advocaten te Antwerpen, Antwerpen, 15/03/2011. 
185 Ibid. 
186 BOONE, R., „Salduz: de georganiseerde chaos‟, De juristenkrant, 2011, afl. 222, (8), 8-9. 
187 Interview met D. Grootjans, Stafhouder Orde van advocaten te Antwerpen, Antwerpen, 15/03/2011. 
188 Interview met D. Van Gerven, Stafhouder Nederlandstalige Orde van advocaten te Brussel, Brussel, 07/04/2011. 



 

 

36 

 

het niet zo eenvoudig is om afstand te doen van de lokaal georganiseerde politiezones en hun 

specifieke werking. Hij verwijst dan ook naar de Franse situatie, die weleens een voorbeeld 

kan zijn voor onze huidige situatie. 

 

“In België is de politie georganiseerd in politiezones dus kan men moeilijk op centrale punten 

gaan bevragen. In Frankrijk werkt men ook met politiezones maar daar heeft men momenteel 

wel een permanentie bij elk politiecommissariaat. Ik weet niet hoe ze het precies 

georganiseerd krijgen maar ook hier gaat men zich moeten beraden en informeren over hoe 

het in de praktijk mogelijk is.
189

” 

 

Een tweede praktische probleem dat zich stelt met betrekking tot de organisatie van deze piket 

of permanentiediensten is de bereidheid van de advocaten om zich in een dergelijk systeem in 

te schrijven. De politie en magistratuur wijzen er terecht op dat de advocaten ook weldegelijk 

moeten bereid zijn om in een dergelijk permanentiesysteem te stappen waarbij men continu 

beschikbaar moet zijn voor de rechtzoekende.
190

  

Zo haalt Martin Minnaert, Raadsheer bij het Hof van Beroep te Gent aan dat de aanwezigheid 

van de advocaten voor de strafrechters een meerwaarde geeft omdat hen een dossier wordt 

voorgelegd waar alle verklaringen daadwerkelijk als bewijs in aanmerking komen. Toch stelt 

hij zich vragen bij de bereidheid van de advocaten, gezien het politiewerk ook ‟s nachts zijn 

gang blijft gaan. Zowel naar de verhoorcultuur als het persoonlijk leven van de advocaat 

kunnen er zich weleens praktische bezwaren aftekenen
191

.  

De advocatuur is zeker bereidt om een dergelijk systeem bij de politiediensten in te voeren, 

maar dan zal er wel een degelijke vergoeding moeten tegenover staan. De Brusselse 

Stafhouder Dirk Van Gerven geeft aan dat dit momenteel een financieel probleem is in de 

procedure waardoor advocaten wel eens zouden kunnen afhaken. Hij begrijpt dat er door de 

crisis niet veel geld kan geïnvesteerd worden maar toch acht hij de rechten van de mens voor 

onze maatschappij uiterst belangrijk.
192

 

 

“Wij hebben reeds een Salduz permanentie in de fase van de onderzoeksrechter. In de balie 

werken nu 250 vrijwilligers, dat is veel. Wij kunnen dat gemakkelijk uitbreiden maar er is 

natuurlijk één voorwaarde. Voor de advocaten die bijstand geven aan cliënten die niet kunnen 

                                                 
189 Interview met K. Van Cauwenberghe, Onderzoeksrechter Antwerpen, Antwerpen, 21/03/2011. 
190 Interview met M. Van Praet, substituut-procureur Gent, Gent, 24/03/2011. 
191 Interview met M. Minnaert, Raadsheer Hof van Beroep Gent en voormalig onderzoeksrechter, Gent, 23/03/2011. 
192 BOONE, R., „Salduz: de georganiseerde chaos‟, De juristenkrant, 2011, afl. 222, (8), 8-9. 



 

 

37 

 

betalen moet er een vergoedingsysteem komen. Dat is momenteel niet voorzien maar iedereen 

heeft recht op bijstand en dus moet men er ook voor zorgen dat er voor de minderbedeelden 

een vergoedingssysteem komt. Als er een vergoedingssysteem komt dan gaan er nog veel meer 

advocaten bereidt zijn.
193

” 

 

Dit blijkt ook uit de situatie in Duitsland waar er een recht op contact en bijstand van de 

advocaat geregeld is tijdens de fase van het vooronderzoek, maar waar in de praktijk dit recht 

niet tot uiting komt omdat er namelijk geen sprake is van een algemeen recht op juridische 

bijstand en de staat ook niet in de kosten tussenkomt.
194

  

Ook de advocatuur in Antwerpen heeft reeds problemen ondervonden met betrekking tot de 

motivatie van de advocaten. Stafhouder Grootjans vindt dit probleem in de huidige 

omstandigheden enigszins logisch. 

 

“Het is moeilijk om advocaten te motiveren om zich te engageren voor een continue 

permanentie, elke dag van de week, zonder dat daar iets tegenover staat. De motivering om 

op zondag of in het midden van de nacht bijstand te gaan verlenen aan iemand die je niet kent 

zonder extra vergoeding.[…] terwijl wij als rechterlijke orde wel de wettelijke opdracht 

hebben om te zorgen voor de bijstand van de rechtszoekende.
195

” 

 

De balie in Antwerpen telt 1.800 advocaten waarvan er aanvankelijk 150 zich vrijwillig 

hebben aangeboden om permanentie te verlenen. Van deze 150 waren er een zeventigtal 

bereidt om tijdens het weekend en ‟s nachts bijstand te verlenen. Bovendien zouden de 

advocaten ook niet betaald worden voor deze permanentie. Toen de advocaten echter het 

signaal kregen dat de permanentie in het gerechtsgebouw ging plaatsvinden, werd het aantal 

vrijwilligers herleid tot 35. Om dit probleem aan te pakken heeft de balie beslist om een 

reglement uit te vaardigen waarbij men aan de advocaten een volgrecht toekent.
196

 Dit 

betekent dat de advocaat die wordt aangesteld om bijstand te verlenen tijdens de fase voor de 

onderzoeksrechter tevens de voorkeur krijgt om de aangehouden verdachte ook later tijdens 

de voorhechtenis bij te staan. Uiteraard kan dit volgrecht pas gelden nadat de verdachte in de 

eerste fase heeft aangegeven dat hij geen specifieke advocaat wenst te raadplegen voor zijn 

bijstand maar een advocaat uit de permanentiedienst. Het blijft dus nog steeds zo dat de 

                                                 
193 Interview met D. Van Gerven, Stafhouder Nederlandstalige Orde van advocaten te Brussel, Brussel, 07/04/2011. 
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gekozen advocaat van de verdachte voorrang heeft. Door het invoeren van dit volgrecht nam 

de bereidwilligheid onder de advocaten toe en dat is ook logisch stelt de Antwerpse 

stafhouder.
197

 

 

“Er zijn nogal wat advocaten die hoofdzakelijk leven van de aanstelling die ze van het Bureau 

van Juridische bijstand (BJB) krijgen, het vroegere pro-deo systeem. Maar als je nu als 

advocaat alleen nog maar in de gevangenis wordt aangesteld door het BJB wanneer je eerst 

die voorafgaande bijstand hebt verleend aan het verhoor, dan betekent dit dat als je u als 

advocaat niet inschrijft op die permanentielijst, je niet meer aan de bak komt want door het 

volgrecht zal je niet meer kunnen opvolgen. En dat is men nu meer en meer aan het 

beseffen.
198

” 

 

Uiteindelijk lijkt een dergelijk systeem van vrijwillige advocaten best wenselijk. Het zorgt 

ervoor dat men meer garanties kan bieden voor een grotere betrokkenheid en interesse 

vanwege de advocaten. Toch dient men enkele opleidingen te voorzien om de betrokken 

advocaten ook naar kennis en vaardigheden bij te scholen (infra).
199

 

 

Een derde probleem die in acht moet worden genomen wordt aangegeven door de 

Nederlandse advocaat Gerard Van der Meer. In Nederland is de organisatie van de piketdienst 

voor advocaten ver gevorderd. De advocaat wordt er namelijk niet enkel in het kader van de 

voorafgaande consultatie toegang geboden maar ook in het kader van verhoren van in 

verzekering gestelde verdachten. Bij deze regeling is er een nauwe samenwerking tussen de 

politie en de piketdienst. Van der Meer stelt dat er zich zelfs een evolutie heeft afgetekend 

waarbij de politie voorkeur geeft aan de piketadvocaat. In Nederland heb je twee soorten 

advocaten. Een advocaat die de verdachte zelf kan kiezen, namelijk de focusadvocaat en een 

advocaat die bij de piketdienst is aangesloten. Deze piketadvocaat wordt aangeduid om 

willekeurig cliënten te verdedigen. Men stelt momenteel in Nederland vast dat de 

focusadvocaat niet steeds op de hoogte wordt gebracht van dit verzoek waardoor de 

piketadvocaat bijstand gaat verlenen.
200

 Hierdoor wordt de vrije keuze van de verdachte op 

een eigen advocaat echter beperkt.
201

 Ook in België dient men concrete regels te bepalen 

                                                 
197 Interview met D. Grootjans, Stafhouder Orde van advocaten te Antwerpen, Antwerpen, 15/03/2011.. 
198 Ibid. 
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waarin duidelijk wordt aangegeven dat de gekozen advocaat voorrang geeft op de 

piketadvocaat.
202

 

 

Tot slot wijst de politie er tevens op dat er bij bepaalde politieacties tientallen verdachten 

kunnen worden aangehouden op één nacht, zoals bij het arresteren van grootschalige 

dievenbendes.
203

 In dergelijke gevallen stellen er zich praktische problemen met betrekking 

tot het tijdelijk onderbrengen van deze verdachten gedurende het wachten op een advocaat.
204

  

Dit zijn praktische situaties waar een piketregeling in de praktijk een antwoord op zal moeten 

voorzien zodanig dat het recht continu kan gewaarborgd blijven. 

 

3. Impact op de verhoorsituatie 

Een tweede consequentie die uit een bijstand tijdens het politioneel verhoor voortvloeit, is de 

impact van de aanwezigheid van de advocaat op de verhoorsituatie. Het toelaten van een 

advocaat zorgt er ten eerste voor dat er nieuwe regels worden opgesteld voor het verhoor. Zo 

zou de advocaat kunnen wijzen op ongeoorloofde zaken die tijdens het verhoor plaatsvinden. 

Dit brengt ten tweede een grotere verantwoordelijkheid met zich mee vanwege de advocatuur 

maar ook de afweging van de politieambtenaren om in een bepaalde situatie rechtsbijstand te 

voorzien levert de nodige verantwoordelijkheid op. Ten derde hangt de impact van het recht 

ook af van het concrete politiedossier. Gezien elke zaak een specifieke invulling aan de 

verhoorsituatie geeft. Tot slot zal het recht op bijstand ook een impact hebben op enkele 

politionele verhoortechnieken.  

 

3.1 Nemo tenetur-beginsel 

Zoals reeds aangegeven oefent de aanwezige advocaat een controlerende functie uit op het 

verhoor. In het kader van het nemo tenetur-beginsel
205

 moet de advocaat erop toezien dat de 

verdachte eerlijk wordt behandeld gedurende het politioneel verhoor door na te gaan of er 

geen misbruik of dwang wordt gebruikt ten opzichte van zijn cliënt.
206

 Dit verbod om druk of 

pressie te gaan uitoefenen is niet opgenomen in het E.V.R.M. maar wordt wel aangehaald in 

de uitspraken van het E.H.R.M. in relatie tot art. 6 E.V.R.M.
207

 Zo spreekt men in het 
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204 Ibid. 
205 „Nemo tenetur‟ verwijst naar de Latijnse adagia: „nemo tenetur prodere se ipsum‟, „nemo tenetur edere contra se‟ of „nemo tenetur se 

auccusare‟. Nemo Tenetur slaat op het recht tegen zelfbelasting, het zwijgrecht en de cautieplicht. 
206 HARTMAN, A.R., Bewijs in het bestuursstrafrecht, Rotterdam, Gouda Quint, 1998, 79-80 
207 DECAIGNY, T. en VAN GAEVER, J., „Ruimer interpretatie van de rechtspraak van het Hof: Salduz: Nemo tenetur en meer…Salduz: 

Nemo tenetur en meer…‟, Tijdschrift voor strafrecht, 2009, afl. 4, (201), 201-210. 



 

 

40 

 

Salduzarrest over “the protection of the accused against abusive coercion on the part of the 

authorities
208

.” De advocaat dient zijn cliënt te beschermen tegen deze “ontoelaatbare of 

ongeoorloofde dwang” vanwege de (politie)autoriteiten. Niettegenstaande, heeft het E.H.R.M. 

nooit echt aangegeven wat nu de exacte invulling is van een dergelijke abstract begrip.  

 

Het pressieverbod wordt in de praktijk steeds afgewogen met het uiteindelijke doel van de 

politieambtenaar, namelijk het zoeken naar de waarheid.
209

 Daarbij gebeurt het dat de 

rechercheurs de druk tijdens het verhoor opvoert. Dit pressieverbod is in België niet in de 

regelgeving opgenomen maar de rechtspraak heeft reeds aangetoond dat rechters een bepaalde 

mate van druk aanvaarden in het belang van de zoektocht naar de waarheid en de ernst van de 

misdrijven. Men heeft geoordeeld dat zowel het herhaaldelijk aandringen om de waarheid of 

om een spontane bekentenis te vertellen geen schending van het pressieverbod vormen. De 

Belgische rechtspraak geeft vooral aan dat de bekentenissen in volle vrijheid moeten kunnen 

worden afgelegd om als bewijs in aanmerking te komen.
210

 Zowel de magistraten als de 

politieambtenaren halen aan dat een verhoor geen dagdagelijks gesprek is en dat er 

weldegelijk enige vorm van druk kan worden uitgeoefend.  

 

“Natuurlijk een politieverhoor daar zal wel eens een harder woord vallen maar in mijn 

loopbaan als magistraat ken ik geen enkel dossier waar er sprake zou zijn van ongeoorloofde 

dwang of gebruik van harde politionele middelen tijdens het verhoor.
211

”   

 

“Dat er geen fysieke dwang mag zijn daar bestaat er rechtspraak over maar psychische druk 

dat kan al eens variëren van persoon tot persoon. Je mag ook niet vergeten dat wij hier soms 

geconfronteerd worden met gepatenteerde criminelen en daar moet je wel iets meer druk 

kunnen op uitoefenen.
212

” 

 

Toch dient de politie steeds rekening te houden met art. 62 lid 2 met betrekking tot de 

deontologische code die bepaalt dat de onderzoekers het zwijgrecht dienen te respecteren, en 

een persoon niet mogen dwingen om een misdrijf te bekennen. Daarenboven mag men in geen 
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geval geweld, mishandelingen of immorele handelingen gebruiken om bekentenissen of 

andere informatie te bekomen.
213

 

 

De zaak Gäfgen (supra) toont aan dat elke vorm van fysieke dwang, vernedering, foltering 

ongeacht de omstandigheden niet kunnen worden geaccepteerd in een verhoorsituatie. Toch 

blijkt de invulling van de psychische dwang voor veel moeilijkheden te zorgen. Het is 

onduidelijk waar men de grens moet situeren tussen een toelaatbare en een ontoelaatbare 

uitgeoefende morele of psychische dwang. Ook de advocaten kunnen niet echt aangeven wat 

zij precies onder een dergelijk begrip verstaan maar eens zij toegang krijgen tot het verhoor 

dienen zij wel in het proces-verbaal aan te geven dat zij een situatie tijdens het verhoor als 

“ontoelaatbaar” definiëren. Gerechtspsychologe en medewerkster aan de universiteit van Gent 

Lotte Smets geeft aan dat gerechtelijke dwalingen voornamelijk pas achteraf worden 

vastgesteld naar aanleiding van suggestief of tunnelvisie gericht recherchewerk.
214

 

Nederlandse advocaat Gerard Van der Meer werd reeds geconfronteerd met een dergelijk 

praktijkprobleem. 

 

“Onlangs had ik een situatie waarbij de politieagenten de indruk wekten over telefoontap 

gegevens te beschikken, terwijl dat achteraf niet het geval bleek te zijn. Dan is het tijdens het 

verhoor ook niet mogelijk om daar een opmerking over te maken. Terwijl er achteraf wel 

blijkt dat door de suggestie te wekken dat men over deze gegevens beschikt, dit natuurlijk wel 

misleidend en manipulerend is maar door de informatieachterstand is ingrijpen 

onmogelijk.
215

” 

 

De Europese en de nationale rechtspraak zullen zich moeten uitspreken over de concrete 

toepasbaarheid van het begrip “ontoelaatbare druk of dwang”. 

In Antwerpen is deze problematiek niet in dovenmansoren gevallen en is men sinds het 

opstarten van de permanentiedienst onmiddellijk gestart met het organiseren van opleidingen 

voor de advocaten onder leiding van mevrouw Smets. Deze gratis opleiding is verplicht voor 

alle advocaten die zich in de permanentie inschrijven. Het is een tweedaagse opleiding die 

zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte voorziet. In het theoretische gedeelte wordt 

toelichting gegeven bij de verhoorsituatie, de verhoortechnieken en de specifieke rol die de 

advocaat hierbij kan invullen. Het praktische gedeelte omvat een rollenspel waar de 
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verhoorsituatie wordt gesimuleerd en men bepaalde technieken aanleert omtrent de 

tussenkomst van de advocaat tijdens het verhoor.
216

  

 

3.2 Grotere verantwoordelijkheden 

Een tweede factor die weleens een invloed kan hebben op de verhoorsituatie en het recht op 

een eerlijk proces in het algemeen, is de grotere verantwoordelijkheid die zowel de 

politieambtenaren als de advocatuur opnemen tijdens het verhoor. Het verlenen van meer 

rechten aan de verdediging gaat gepaard met een grotere verantwoordelijkheid van de 

politieambtenaar ten opzichte van de verdachte gezien de politieambtenaar reeds bij de 

arrestatie een afweging zal moeten maken of een verdachte al dan niet in aanmerking komt 

voor een bijstand van de advocaat.
217

 Binnen dit kader dient men aandacht te besteden aan de 

praktische problemen die een strafdrempel kan veroorzaken.
218

 Deze strafdrempel zorgt er 

namelijk voor dat bepaalde personen die verdacht worden van feiten die onder de 

strafdrempel worden gekwalificeerd uitgesloten worden van het recht op bijstand tijdens het 

verhoor. Terwijl personen die verdacht worden van hoger gekwalificeerde feiten wel in 

aanmerking komen voor dit recht. De politieambtenaar in kwestie zal moeten nagaan of de 

gearresteerde persoon in aanmerking komt voor het recht op bijstand van een advocaat. 

Substituut-procureur Van Praet haalt aan dat dit in de praktijk niet altijd evident blijk te zijn. 

 

“Men moet in de praktijk de link maken met het feit of de persoon kan aangehouden worden 

omdat hij feiten bekent waar er meer dan één jaar gevangenisstraf op staat. Dat verwacht je 

van de politieman maar die heeft soms amper studies gekregen en dan nog wat opleidingen. 

Mijn politiemensen zijn ook geen juristen, maar hun verantwoordelijkheid op dit vlak wordt 

wel ontzettend groot. En eens een dergelijke zaak op het niveau van het parket komt is het te 

laat. Dan volgt er eventueel een volstrekte nietigheid.
219

”  

 

Daarenboven zal ook de verantwoordelijkheid van de advocaat een rol spelen gedurende het 

verhoor. Zo wijst de Nederlandse Advocaat Gerard Van der Meer erop dat de kwaliteit van de 

advocaten in de toekomst dient opgevolgd te worden.
220

 Hij haalt aan dat er situaties kunnen 

ontstaan waarbij advocaten gedurende het verhoor niet zullen ingrijpen om bepaalde zaken in 

het proces-verbaal van het verhoor te laten opnemen of niet interveniëren wanneer er 
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weldegelijk sprake is van ontoelaatbare uitgeoefende druk of dwang. Hierdoor kunnen 

dergelijke verhoorsituaties waar men bijvoorbeeld suggestieve vragen stelt toch worden 

gelegitimeerd.
221

 Bovendien moet men in acht nemen dat deze verhoren voor de rechter een 

grotere bewijswaarde krijgen dan verhoren afgenomen in afwezigheid van een advocaat 

vermits de verdachte weldegelijk van zijn bijstand heeft kunnen genieten. De advocaat dient 

dus ten aanzien van het waarborgen van de rechten van zijn cliënt een grote 

verantwoordelijkheid op zich te nemen, die in bepaalde gevallen ook verstrekkende gevolgen 

kunnen hebben voor de advocaat. 

 

“Het kan dus zijn dat een advocaat een advies gaat verlenen, terwijl dit later verkeerd blijkt 

te zijn. Dan kan het wel gebeuren dat de cliënt klacht gaat indienen tegen zijn advocaat en 

hem burgerlijk aansprakelijk stelt. Dus lijkt het ook niet steeds aangewezen om bijvoorbeeld 

advies te geven om te zwijgen, wanneer de politie reeds serieuze elementen tegen de 

verdachte heeft.
222

”  

 

De advocaten zullen een juist perspectief moeten bieden aan hun cliënt zodanig dat dit bij de 

verdachte geen valse verwachtingen creëert.
223

 Ook volksvertegenwoordiger Landuyt haalt 

aan dat we rekening moeten houden met de kwaliteit van de advocaat. Hij vreest voor een 

evolutie waarbij de advocatuur weinig aandacht besteedt aan de invulling van deze toegang 

van de advocaat tot het verhoor. 

 

“Ik vrees dat dit in de praktijk zeer soepel zal worden opgelost. We zien dat ook bij 

jeugdzaken waar deze permanenties herleid worden tot een formaliteit, een stuk 

lopendebandwerk. De wetgever is in die zin ook een stuk hypocriet door te stellen dat door 

louter een advocaat toe te voegen, de verhoren zullen verbeteren en het de eerlijkheid van de 

procedure zou ten goede komen.
224

” 

 

3.3 Politiedossier 

Naar gelang het politiedossier zijn er twee onderdelen die een impact kunnen hebben op het 

verhoor in aanwezigheid van een advocaat, namelijk de bewijslast van het dossier en het 

concrete misdrijf dat wordt behandeld. 
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Ten eerste haalden de politiediensten aan dat de impact die een advocaat kan hebben op het 

verhoor zal afhangen van de bewijslast die de politiedienst op dat moment voorhanden heeft. 

Men geeft aan dat de impact van de advocaat bij verhoren op basis van situaties zoals het 

betrappen op heterdaad minimaal is voor de politie gezien de bewijslast op dat moment 

dusdanig groot is. Deze verhoren worden vaak enkel maar toegepast om het gedrag van de 

persoon in kwestie te gaan verklaren. Maar ook als er andere sterke bewijslast tegen de 

verdachte is wordt het belang van het verhoor tot een minimum herleid, dat stelt 

Hoofdcommissaris Marc Bockstaele.
225

 

 

“Wanneer wij 20 vingerafdrukken hebben gevonden en DNA sporen van de verdachte hebben 

teruggevonden, dan hoeven wij die persoon zelf niet te verhoren. Wij hebben dat niet nodig. 

Er zijn elementen genoeg die zijn schuld kunnen aantonen. Maar in bepaalde zaken hebben 

wij echter weinig of geen bewijzen en dan wordt het vrij verhaal van de verdachte bemoeilijkt 

door de bijstand.
226

”  

 

De Nederlandse politie bevestigt de opmerking van hoofdcommissaris Bockstaele en stelt 

momenteel ook vast dat de bijstand in zaken met weinig bewijsstukken de waarheidsvinding 

niet bevordert. In de toekomst zal men zich genoodzaakt zien om bij minder ernstige 

misdrijven meer te gaan investeren in de technische bewijslast, waardoor de kosten van het 

vooronderzoek enorm toenemen.
227

 De Belgische politie ziet dat een dergelijke evolutie op 

gang wordt gebracht, maar stelt vast dat dit ook zijn positieve waarde heeft op de 

waarheidsvinding. 

 

“Het andere bewijsmateriaal zal veel belangrijker worden en dat is misschien ook geen 

slechte evolutie. De waarheidsvinding moet je niet enkel en alleen baseren op het verhoor. In 

tweedelijnsonderzoeken gaan wij ook niet onmiddellijk de verdachte uitnodigen en verhoren, 

maar gaan we eerst een stevig dossier uitbouwen en proberen te zoeken naar bewijselementen 

om ervoor te zorgen dat die puzzel op het einde van het onderzoek in mekaar valt. Dat wordt 

de uitdaging waar wij rekening moeten houden met het feit dat verhoren van verdachten een 

stuk van hun bewijswaarde gaat verliezen.
228

” 
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226 Ibid. 
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Ten tweede dient men ook een onderscheid te maken naar gelang het soort misdrijf dat door 

de politieambtenaren wordt behandeld. De impact van de advocaat op het verhoor en de 

waarheidsvinding hangt namelijk ook af van de specifieke misdrijven die tijdens het verhoor 

aan bod komen. Zo geeft hoofdinspecteur Wim Decuypere van de sectie Economische en 

Financiële misdrijven aan dat de bijstand van de advocaat op hun gebied niet echt een 

hinderpaal vormt omdat het ook voornamelijk om technische verhoren gaat waarbij het 

fenomeen toch wel enigszins anders ligt dan bijvoorbeeld drugs of geweldsdelicten.
229

 

Integendeel, in dergelijke technische zaken kan de advocaat zelfs een meerwaarde bieden 

omdat verdachten vaak aangeven dat zij het advies hebben gevolgd van hun advocaat.
230

 Dit 

verhoor dient echter wel nooit in een juridisch debat te verzanden tussen politieambtenaar en 

advocaat.
231

 In andere zaken kan de aanwezigheid van de advocaat weleens een invloed 

hebben op de verhoorsituatie, gezien bepaalde verhoortechnieken dan niet langer optimaal 

kunnen worden gebruikt. 

 

3.4 Verhoortechnieken 

Dat de aanwezigheid van de advocaat de waarheidsvinding zal verhinderen valt nog af te 

wachten, maar toch zal het zeker een verandering teweeg brengen met betrekking tot de 

verhoortechnieken van de politieambtenaren. Sommige technieken die momenteel gebruikt 

worden zullen moeten worden aangepast of zullen volkomen in onbruik raken. De politie 

geeft aan dat het voornamelijk een grote invloed heeft op de techniek waarbij de verdachte bij 

aanvang van het verhoor aan de verdachte vraagt om zijn vrij verhaal te vertellen nog voor 

deze wordt geconfronteerd met de bezwarende elementen.
232

 De politieambtenaar tracht de 

verhoorde persoon hierbij terug te brengen naar die bepaalde situatie zonder informatie 

omtrent de gebeurtenissen aan te geven. Vervolgens laat de rechercheur de persoon zijn vrij 

verhaal doen, zonder hem te onderbreken.
233

 Zo komt het soms voor dat verhoorde personen 

meer zaken gaan verklaren dan wat aan de hand van de bewijzen die de politiediensten 

oorspronkelijk in hun bezit hadden, kon worden vermoed. Een dergelijk voorbeeld wordt door 

de heren Vanderschueren en Raes van de sectie zeden aangetoond:  

 

“Bij aanvang van het verhoor vragen wij aan de verdachte of hij enig idee heeft waarom hij 

op ons bureau is gebracht? Voor ons ging het op dat moment over exhibitionisme maar die 

                                                 
229 Interview met W. Decuypere, Hoofdinspecteur Federale Gerechtelijke politie Gent sectie EcoFin, Gent, 31/03/2011. 
230 Ibid. 
231 Interview met E. Wauters, Adjunct Secretaris Vaste Commissie Lokale Politie, Brussel, 22/03/2011. 
232 Interview met M. Bockstaele, Hoofdcommissaris Federale Gerechtelijke Politie Gent, Gent, 10/03/2011. 
233 BOCKSTAELE, M., Handboek verhoren 1, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2008, 310-311. 
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persoon begint plots hoger gekwalificeerde feiten toe te lichten. Maar als hij hier vooraf met 

zijn advocaat zit, dan weet hij dat hij hier voor exhibitionisme zit en kan de advocaat hem 

aanraden om niets over die andere feiten te vertellen. En dat is een spijtige zaak want dat 

komt zeker de waarheidsvinding niet ten goede.
234

”  

 

Ook op de andere verhoortechnieken zoals het doorvragen, confronteren en het bekomen van 

bekentenissen
235

 zal de advocaat een invloed hebben. Voornamelijk wanneer hij in het kader 

van een “ongeoorloofde dwang” tussenkomt in de gesprekken waardoor de opbouw van het 

verhoor om te komen tot relevante informatie weleens kan worden verstoord.
236

  

Tevens kan het voorvallen dat een persoon die oorspronkelijk geen bijstand genoot, omdat hij 

in de hoedanigheid van verdachte beticht werd van lager dan de strafdrempel gekwalificeerde 

feiten (of als getuige) tijdens het verhoor bepaalde (hoger gekwalificeerde) strafbare feiten 

gaat bekennen. In dit geval moet de politieagent aan de verdachte de mogelijkheid geven om 

zijn advocaat toch te raadplegen terwijl het verhoor reeds op een bepaalde manier werd 

opgebouwd door de politieambtenaar. Hoofdinspecteur Decuypere geeft ook aan dat dit de 

verhoortechnieken danig zal beïnvloeden en een politionele hinderpaal voor de 

waarheidsvinding kan vormen.
237

 De verdachte heeft dan immers een beter zicht gekregen op 

de vraagstelling tijdens de ondervragingen en de exacte informatie waarover de 

politiediensten beschikken.
238

  

 

4. Politiecapaciteit 

Willen we rekening houden met de praktische haalbaarheid van de bijstand van de advocaat 

tijdens het verdachtenverhoor dienen we na de praktische organisatie en de impact op de 

verhoorsituatie ook rekening te houden met de invloed die deze implementatie zal hebben op 

de capaciteit van de politiediensten.  

 

Ten eerste wordt de werking van de eerstelijnspolitie verstoord gezien men na de interventie 

geconfronteerd wordt met extra wachttijden. Daar waar men voorheen snel kon aanvangen 

met het verhoor, moet men in de toekomst rekening houden met vertragingen. Toch kan dit in 

de praktijk opgelost worden door goede afspraken te maken met de permanentiediensten van 

de advocaten. Substituut-procureur Van Praet merkt op dat wachttijden voor de grote zones 

                                                 
234 Interview met J. Vanderschueren en J.P. Raes, Lokale Recherche Dienst Gent Unit Zeden, Gent, 24/03/2011. 
235 BOCKSTAELE, M., o.c, 314-350. 
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(zoals Gent, Brussel, Antwerpen) beperkt kunnen worden doordat men op deze centraal 

gelegen plaatsen permanenties kan voorzien. Echter zullen de kleine en meer landelijk 

gelegen zones daadwerkelijk hinder ondervinden van het recht op bijstand. De bijstand kan er 

vertragend en zelfs verlammend politiewerk veroorzaken.
239

 In veel zones is er namelijk een 

gebrek aan cellen om de gearresteerde verdachten gedurende de wachttijd in onder te brengen, 

waardoor dit gepaard gaat met een bijkomende investering van de politiediensten om de 

gearresteerde perso(o)n(en) onder toezicht te houden.
240

 

Daarenboven zullen de politieambtenaren nadien moeten instaan voor het garanderen van de 

veiligheid gedurende de consultatie tussen advocaat en verdachte. Dit gaat ten koste van de 

capaciteit die kan ingezet worden om andere politietaken te verrichten. De capaciteit die naar 

de bewaking van de verdachte gaat, moet men recupereren door hetzij een aantal specifieke 

taken af te stoten, hetzij door extra personeel aan te werven.
241

  

 

De tweedelijnsdiensten kunnen in tegenstelling tot deze eerstelijnsdiensten vooraf hun 

verhoren beter praktisch organiseren maar ook zij moeten rekening houden met een impact op 

de verhoren. Aangezien de advocaat het verhoor bijwoont zullen de politieambtenaren ook 

minder snel geneigd zijn om, zelfs bij eenvoudige zaken, het verhoor alleen af te handelen
242

. 

De implementatie van de bijstand van de advocaat zal wel degelijk een meerkost betekenen 

inzake politiecapaciteit. Zo zullen er meer werkuren geïnvesteerd worden in het bewaken van 

de verdachte en het garanderen van de veiligheid van de advocaat. De politieambtenaren 

vrezen dan ook dat andere functies in het gedrang zullen komen. 

 

“Een neveneffect zou weleens kunnen zijn dat er een minder politiepersoneel ingezet zal 

kunnen worden voor andere taken naar veiligheid, politie op straat en dat de politie 

uiteindelijk terug naar binnen wordt getrokken. Terwijl het toch de bedoeling was om het 

andersom te doen. Tenzij men bereidt is om nog meer te investeren in het 

politielandschap.
243

” 

 

5. Opleidingen 

Zoals vermeld, heeft de advocatuur in Antwerpen gereageerd op de vernieuwde situatie waar 

de advocaat wordt toegelaten bij de verhoren voor de onderzoeksrechter. Gerechtspsychologe 
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en medewerkster aan de Universiteit Gent, Lotte Smets organiseert een tweedaagse opleiding 

om de advocaten van deze nieuwe situatie te laten proeven en technieken aan te leren die een 

vlotte communicatie tijdens het verhoor mogelijk maken. Toch lijkt dit initiatief zich 

voornamelijk te beperken tot de Antwerpse advocatuur en lijkt er in de rest van België nog 

maar weinig interesse voor dit soort opleidingen. De advocaten kaatsen dan ook vaak de bal 

terug, door te stellen dat men voornamelijk opleidingen moet organiseren voor de 

politiediensten.
244

 Het is inderdaad correct dat ook de politiediensten opleidingen moeten 

voorzien, toch kan de advocatuur niet achterwege blijven. Gerard Van der Meer toont aan dat 

het niet steeds eenvoudig is om als advocaat de belangen van je cliënt tijdens het verhoor te 

verdedigen. Een opleiding zou hierbij dan ook wel een meerwaarde kunnen betekenen voor de 

kwaliteit van de advocaat en zijn belangenverdediging ten opzichte van zijn cliënt. 

 

“als advocaat is het best lastig om tijdens het verhoor op een effectieve manier, in het belang 

van de cliënt in te grijpen. Ook omdat advocaten veelal een informatieachterstand hebben. 

Vaak wordt het immers pas naderhand duidelijk of er tijdens het verhoor verkeerde middelen 

zijn toegepast.
245

”    

 

Gerechtspsychologe Lotte Smets haalt aan dat rollenspelen, zowel naar politie als naar 

advocaten toe, enorm efficiënt zijn omdat men door het inoefenen van dergelijke situaties ook 

meer ervaring en voeling krijgt met de situatie. Hierdoor wordt de garantie groter opdat 

bepaalde vaardigheden zich ook in de praktijk gaan doorzetten. Ze merkt ook op dat deze 

rollenspelen ervoor zorgen dat de onzekerheid bij de advocaten stilaan verdwijnt. Daarom 

ijvert zij voor het invoeren van dergelijke oefeningen bij politieambtenaren
246

. 

 

De politieambtenaren erkennen deze situatie en geven aan dat men weldegelijk opleidingen 

moet voorzien. Daarbij dient men zich niet louter beperken tot de specifieke 

politieopleidingen maar zal men het volledige opleidingsproject moeten evalueren en waar 

nodig aanpassen
247

. Zo dient men ook op het niveau van de eerstelijnspolitie de nieuwe 

regelgeving, alsook de specifieke toepassing van deze regelgeving in de praktijk, te 

onderwijzen. De politieambtenaren geven zelf aan dat deze opleidingen voor de 

politieambtenaren zeer wenselijk zijn. 
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245 Interview met G. Van der meer, Advocaat Amsterdam, Amsterdam, 12/04/2011. 
246 Interview met S. De Bruyne, V. Pötgens en L. Smets, Gerechtspsychologe en medewerkster Ugent, Antwerpen, 06/04/2011. 
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“Wij gaan ons zeker moeten aanpassen want wij zullen geconfronteerd worden met 

gespecialiseerde advocaten die minstens 5 jaar rechtsopleidingen hebben gekregen. Velen 

van onze politieambtenaren hebben maar 1 of 2 jaar opleiding genoten. Zo zouden enkele 

verhoorprincipes in het kader van het videoverhoor kunnen worden aangehaald.
248

”    

 

“Wij hebben ook geen traditie om met advocaten om te gaan. Dus dat zijn twee 

beroepsgroepen die elkaar moeten leren kennen. Er moet zeker een opleiding komen voor de 

deontologie waarbij afspraken worden gemaakt over hoe we het in de praktijk gaan 

aanpakken? Wat zijn de rechten van de politieman en van de advocaat? En wat als de 

procedure escaleert?
249

” 

 

Het idee van rollenspelen, naar analogie met het project van mevrouw Smets, lijkt binnen de 

politie warm te worden onthaald.
 
Op basis van de ervaring die politiemensen reeds hebben 

met rollenspelen naar aanleiding van videoverhoren, merkt men dat dit positieve resultaten 

teweeg brengt. Toch staan veel politiemensen aanvankelijk eerder sceptisch ten opzichte van 

deze rollenspelen en dat is ook logisch stelt docent videoverhoren Sonia Debruyne. 

 

“Dat komt omdat men zich in een rollenspel heel bloot moet geven. Het is echter wel de 

ideale situatie omdat men in deze fase wel fouten mag maken want het is juist de bedoeling 

dat men hieruit leert. Het is echter ook wel heel belangrijk om correcte feedback te geven en 

niet louter negatief zodanig dat de rechercheurs hier ook de positieve dingen kunnen 

uithalen.
250

” 

 

6. Financieel 

De financiële kost is misschien wel de grootste praktische barrière voor de implementatie van 

het recht op bijstand. Zoals reeds aangegeven door de advocatuur, neemt hun bereidheid om 

ook gedurende de weekends en ‟s nachts een permanentie te voorzien toe wanneer daar een 

degelijk vergoedingssysteem tegenover staat.  

Naast de reeds besproken kosten, in de vorige onderdelen, dient men ook te investeren in de 

vergoedingen van tolken. In België heeft iedere ondervraagde persoon, volgens art. 47 bis 5
de

 

lid van het Wetboek van Strafvordering (Sv.), het recht op een beëdigde tolk. Een tolk vertaalt 

via mondelinge communicatie het verhoor voor de politieagenten. Zij moeten de eed afleggen 
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om hen er steeds op te wijzen dat zij hun werk ernstig en zorgvuldig dienen te voltooien. 

Hierdoor krijgt de tolk de status van “officiële raadgever van de rechter op technisch vlak”.
251

 

De kosten van de vertaling worden momenteel ten laste gelegd van de schatkist en vallen dus 

onder de gerechtskosten
252

 maar gezien de advocaat ook vooraf met zijn cliënt moet kunnen 

converseren, zal men reeds in deze fase een beroep moeten kunnen doen op de tolk. Het is dan 

maar zeer de vraag of de tolk van de consultatie ook het verhoor mag vertalen gezien hij 

weleens als unaniem partijdig zou kunnen worden bestempeld omwille van zijn verleende 

diensten tijdens het vertrouwelijk gesprek. Daarenboven is het ook niet duidelijk wie deze 

financiële kost van de vertaling van het voorafgaandelijk gesprek zal bekostigen. Alsook, 

indien er op de advocaat moet worden gewacht, dienen ook de eventuele wachttijden van de 

tolk op het politiecommissariaat te worden vergoed. Tevens vragen de spilfiguren uit de 

praktijk zich af of ook deze extra kost binnen de schatkist zal vallen of eerder binnen de 

rekening van de advocaat.  

 

In de kamercommissie Justitie heeft men geprobeerd om de algemene kost van een bijstand te 

berekenen, maar men kon geen betrouwbare cijfergegevens verstrekken.
253

 Toch werd er 

getracht, op basis van een simulatie door het parket van Antwerpen tussen 1 en 15 december 

2010, om de financiële impact voor het recht op bijstand in België op jaarbasis te berekenen. 

Men kwam tot de conclusie dat een bijstand moet worden voorzien voor 80.000 

vrijheidsberovingen, waarvan er uiteindelijk 24.000 voor een onderzoeksrechter worden 

gebracht en er 12.000 daadwerkelijk worden aangehouden. Op basis van buitenlandse 

ervaringen (zoals het Verenigd Koninkrijk) wordt er vanuit gegaan dat 60 % geen gebruik 

maakt van zijn recht op bijstand. De berekening maakte men op basis van de voorgaande 

cijfers in combinatie met het toegekende puntensysteem voor eerste- en 

tweedelijnsrechtsbijstand door de advocatuur. Alles bij elkaar genomen kwam de 

Kamercommissie Justitie tot de conclusie dat het recht op jaarbasis een financiële impact van 

25 tot 30 miljoen euro zou creëren voor de begroting van de regering.
254

  

Volgens volksvertegenwoordiger Renaat Landuyt is het een foute beslissing om te gaan 

investeren in deze rechtsbijstand, terwijl deze geldinjectie beter kan worden geïnvesteerd. 
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“De overheid gaat nu een soort permanentiesysteem betalen dat veel geld opslorpt van de 

rechtsbijstand. Terwijl we dit geld beter zouden kunnen gebruiken door mensen echt te 

helpen. Het zal betekenen dat er nog minder geld zal komen voor de burgerlijke procedures 

waardoor de bijstand voor de gewone arme mensen in het gedrang zal komen en alles wordt 

opgeslorpt door het vreemdelingenrecht en het strafrecht.
255

”  

 

Ook hoofdcommissaris Marc Bockstaele haalt aan dat de bijstand enorme financiële 

consequenties zullen hebben. Hij vraagt zich af of deze kost wel te verantwoorden is. 

 

“De kost voor het extra personeel, voor de senaat werd het voorgesteld en men zou per jaar 

192 nieuwe politiemensen nodig hebben. Dus extra personeel, kosten voor de (dubbele?) 

tolken. Rekening voor de opleiding van het personeel. In Engeland duurt een dergelijke 

opleiding 2 weken. Rekening van de telefoonkosten, de aanpassingen aan de politiekantoren, 

de piketregeling. En voornamelijk is dat te verantwoorden als België 22 miljard moet 

besparen?
256

”     

 

7. Besluit 

Het recht van de verdediging op een eerlijk proces heeft een grote prijs. Het is dan ook 

afwachten of onze Belgische verantwoordelijke wetgevers deze prijs willen betalen. Op lange 

termijn kunnen we de eisen van het E.H.R.M. niet blijven ontkennen en zal er zich een 

noodzakelijk ingreep moeten voordoen ongeacht de verschillende implicaties op de werking 

van de advocatuur en de politiediensten.  

 

Ten eerste zal men zich op organisatorisch vlak moeten bezinnen over hoe men dit recht 

effectief kan invullen zonder het politiewerk te ontregelen en hun tussenkomst werkbaar te 

maken binnen de termijn van 24 uur. Men dient ook concrete regels te bepalen omtrent de 

invulling van de rol van de advocaat. Zo lijkt een volledig passieve tussenkomst van de 

advocaat niet echt wenselijk, maar toch dient de situatie niet te stranden in een tegensprekelijk 

debat waar de advocaat buiten zijn rol treedt. Dit is in deze fase zeker niet nodig en zou het 

politiewerk van de politiediensten dusdanig ontregelen. Daarnaast blijkt de accommodatie van 

de politiekantoren een groot logistiek probleem. De politie-infrastructuur is momenteel 

onvoldoende afgestemd op een implementatie van de bijstand in de praktijk. De huidige 
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situatie lijkt dan ook ten koste te gaan van de veiligheid van de advocaat en de maatschappij 

in het geval van collusie.  

Ten tweede zal ook de verhoorsituatie in bepaalde gevallen gewijzigd worden afhankelijk van 

de bewijslast en naar gelang het soort misdrijf (financiële misdrijven, zeden- of 

geweldsdelicten,…). Bepaalde verhoortechnieken dreigen, voornamelijk het gebruik van het 

vrij verhaal, in onbruik te raken. De politiediensten zullen genoodzaakt zijn om meer te 

investeren in andere mogelijke manieren van bewijsgaring. Zo zal er in de toekomst nog meer 

beroep worden gedaan op de technische en wetenschappelijke politievaardigheden. De 

implementatie van nieuwe vaardigheden gaat tevens gepaard met een grotere 

verantwoordelijkheid van de advocaten en de politieambtenaren. De advocaten moeten 

namelijk in dit vroege stadium van de rechtsprocedure de belangen van hun cliënten 

verdedigen. De Nederlandse advocaat Gerard Van der Meer geeft aan dat deze 

verantwoordelijkheid niet mag onderschat worden en dat het in de praktijk niet altijd 

eenvoudig is om invulling te geven aan dit recht voor de cliënt in de praktijk aangezien er 

vaak pas achteraf kan worden vastgesteld of er tijdens de verhoren sprake was van 

suggestiviteit. De politieambtenaren dienen hun verantwoordelijkheid op te nemen door 

verdachten die in aanmerking komen voor een bijstand hierop te wijzen en hun rechten te 

respecteren. Op die manier kan men nietigheden voorkomen en de maatschappelijke 

veiligheid waarborgen. 

 

Ten derde heeft deze nieuwe situatie ook een impact op de politiecapaciteit. Men zal 

genoodzaakt zijn om meer te investeren in bewakend personeel die de veiligheid tracht te 

garanderen en collusie kan voorkomen. Voornamelijk de eerstelijnsdiensten en de kleinere 

lokale politiezones zullen geconfronteerd worden met deze problemen. Toch geven ook de 

politieambtenaren van de tweedelijnsdienst aan dat zij tijdens de verhoren minder snel 

geneigd zullen zijn om alleen in interactie te gaan met de verdachte in het bijzijn van de 

advocaat. Hierdoor gaat een deel van de tijd die men aan het huidige werkpakket besteed, 

verloren.  

 

Ten vierde zorgt een implementatie ervoor dat de huidige verhoorsituatie wordt hertekent en 

dit betekent dat beide partijen zich aan deze vernieuwde setting zullen moeten aanpassen. 

Opleidingen voor advocaten en politie lijken meer dan wenselijk. Momenteel worden de 

advocaten in Antwerpen zowel theoretisch als praktisch opgeleid om beter te kunnen 

anticiperen tijdens het verhoor. De politie zal in de toekomst dergelijke initiatieven moeten 
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nemen om enkele technieken af te stemmen op de aanwezigheid van de advocaat, hetgeen 

financieel de nodige inspanning vergt. Het valt dan ook af te wachten of de wetgever hier 

daadwerkelijk een budget kan voor vrijmaken. 

 

Tot slot lijkt de bijstand heel wat geld op te slorpen. De wetgever dient namelijk in rekening 

te brengen dat er geld moet worden vrijgemaakt voor onder meer de aanpassingen aan de 

politiecommissariaten, een groter aantal vergoedingen voor personen die de rechtsbijstand 

niet kunnen betalen, uitbreiding van de politiecapaciteit, opleidingen voor zowel 

politieambtenaren als advocaten en ten slotte ook bijkomende vergoedingen voor de tolken. 

Momenteel is er weinig concrete informatie over de financiële impact, maar een zeer ruwe 

schatting geeft aan dat er op jaarbasis een meerkost van 25 tot 30 miljoen euro moet worden 

vrijgemaakt om de rechten van de verdediging op een eerlijk proces te kunnen blijven 

garanderen.  
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Deel 3: Nood aan wetsontwerp? 

 

1.Inleiding 

Momenteel buigt de Raad van State zich over het wetsontwerp dat door de Kamer van 

volksvertegenwoordigers wordt behandeld. Dit wetsontwerp werd reeds door de senaat onder 

de vorm van een wetsvoorstel goedgekeurd en overgezonden aan de Kamer.
257

 Het huidig 

wetsontwerp voorziet in de bijstand van de advocaat zowel voor als tijdens het politioneel 

verhoor van verdachten. Daarbij zou de advocaat binnen de termijn van twee uur aanwezig 

moeten zijn op het politiecommissariaat. Eens toegekomen op de desbetreffende 

verhoorlocatie kan hij een half uur met zijn cliënt overleggen en nadien het verhoor 

bijwonen.
258

 In dit onderdeel willen we bepaalde aspecten van het wetsontwerp bespreken en 

nagaan hoe de politieke wereld zich (momenteel) uitspreekt over deze problematiek. De 

spilfiguren uit de magistratuur, advocatuur, politie en politiek merken op dat dit huidig 

wetsontwerp nog enkele specifieke problemen veroorzaakt. Daarom behandelen we in het 

eerste onderdeel van deel 3, het huidige wetsontwerp. In het tweede onderdeel bekijken we de 

visie van de ondervraagde groep met betrekking tot de concrete nood aan dit wettelijk 

initiatief. Tot slot analyseren we enkele alternatieven mogelijkheden die de huidige 

praktijkproblemen omtrent de bijstand van de advocaat kunnen wegwerken of enigszins 

kunnen aanpassen. 

 

2.Wetsontwerp 

De ondervraagde personen kwamen tot de conclusie dat het huidig wetsontwerp bepaalde 

praktijkproblemen vertoont. Een eerste kritiek die men aangeeft, is dat de wetgever zich niet 

uitspreekt over enkele cruciale termen die gebruikt worden om de reikwijdte van de bijstand 

en de rol van de advocaat te verduidelijken. Daarnaast ontstaat er bij de ondervraagde 

praktijkpersonen ook een discussie met betrekking tot de aangegeven oplossing voor de 

huidige arrestatietermijn. Ten derde lijkt er nog veel commotie te ontstaan tussen de 

beroepsgroepen omtrent de invulling van de rol van de advocaat en tot slot wordt er ook op 

dieper ingegaan op de problematiek met betrekking tot de afstand van het recht op bijstand. 

 

                                                 
257 CLEMENT, J., D‟HONDT, H., VAN CROMBRUGGE, J. en VANDERVEEREN, C., Het Sint-Michielsakkoord en zijn achtergronden, 

Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1993, 90. 
258 Wetsontwerp 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, 4 maart 2011, doc 53 1279/001. 
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2.1 Terminologie  

De wetgever probeert zich via het huidig wetsontwerp aan de Europese rechtspraak aan te 

passen. Toch zou men, volgens de sleutelfiguren uit de praktijk, nog een tweetal begrippen in 

meer expliciete bewoordingen moeten toelichten. Het betreft ten eerste de definitie van het 

begrip “verhoor”. De definiëring van het begrip “verhoor” zal in bepaalde gevallen ook 

bepalen wanneer een persoon bijstand kan genieten van een advocaat. Ten tweede dient men 

ook aan te geven wat men onder het vaag omschreven begrip “ongeoorloofde druk of dwang” 

in het kader van het nemo tenetur-beginsel verstaat. Er is nood aan een specifieke 

praktijkoplossing voor deze begrippen.  

 

In deel 1 haalden we reeds aan dat de Belgische wetgever zich nooit echt heeft uitgesproken 

over de definitie van het begrip “verhoor”. Ook in dit wetsontwerp bakent men dit begrip niet 

volledig af. Men spreekt zich wel uit over het exacte moment waarop de politieambtenaar aan 

de verdachte moet te kennen geven dat hij beroep kan doen op een advocaat. Zo voorziet de 

wetgever dat iedereen die van zijn vrijheid wordt beroofd, zoals omschreven is in art. 1, 2 en 

3 van de wet op de voorlopige hechtenis, het recht heeft op een vertrouwelijk overleg met zijn 

advocaat alvorens het eerste verhoor door de politiediensten aanvang neemt.
259

  

 

Na invoering van dit ontwerp, zal de verdachte dus het recht op bijstand hebben vanaf het 

moment dat hij niet langer over zijn vrijheid van komen en gaan beschikt. In België kan deze 

gerechtelijke vrijheidsberoving op drie mogelijke manieren plaatsvinden.
260

  

Vooreerst kan de verdachte worden gearresteerd wanneer hij op heterdaad wordt gevat. De 

arrestatietermijn van 24 uur gaat in vanaf het moment dat de verdachte door een agent van 

openbare macht effectief van zijn vrijheid wordt beroofd omwille van een op heterdaad 

ontdekte misdaad of wanbedrijf.
261

 Dit ogenblik dient de politieambtenaar ook in het proces-

verbaal te noteren.
262

  

Ten tweede kan een verdachte ook buiten de ontdekking op heterdaad, in geval van misdaad 

of wanbedrijf, van zijn vrijheid worden beroofd.
263

 Dit kan gebeuren door de procureur des 

Konings in het kader van een opsporingsonderzoek en door de onderzoeksrechter wanneer 

                                                 
259 Wetsontwerp 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, 4 maart 2011, doc 53 1279/001. 
260 VERSTRAETEN, R., Handboek strafvordering, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2007, 497- 507. 
261 BRUGGEMAN, W., De aanhouding, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2006, 14 
262 artikel 1 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis 
263 artikel 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis 
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deze met het onderzoek wordt belast.
264

 Om discussie te vermijden omtrent het exacte 

moment van vrijheidsberoving wordt er gesteld dat een persoon zijn vrijheid van komen en 

gaan verliest op het moment dat hij het contact met de politieambtenaar, waarmee hij wordt 

geconfronteerd, niet meer uit vrijheid mag verlaten zonder dat dit als een teken van schuld 

kan geïnterpreteerd worden door de politieambtenaar. De politieambtenaar kan in dergelijke 

gevallen dwangmaatregelen uitoefenen om de verdachte van zijn vrijheid van komen en gaan 

te beroven.
265

 

Een derde mogelijkheid om iemand van zijn vrijheid te beroven kan plaatsgrijpen door een 

gemotiveerd bevel tot medebrenging door de onderzoeksrechter.
266

 Op basis van dit bevel kan 

een persoon, tegen wie er ernstige aanwijzingen bestaan omtrent het plegen van een misdaad 

of wanbedrijf, onder dwang van zijn vrijheid worden beroofd met als doel om hem te 

ondervragen over een bepaald misdrijf. Binnen de 24 uur na de betekening van het bevel tot 

medebrenging dient de verdachte voor de onderzoeksrechter te verschijnen om na te gaan of 

een verdere aanhouding gewenst is.
267

 Wanneer de verdachte reeds voor het uitvaardigen van 

een bevel tot medebrenging van zijn vrijheid werd beroofd, kan deze vrijheidsberoving 

oplopen tot maximum 48 uur alvorens er een bevel tot aanhouding moet worden betekend.
268

  

 

In het wetsontwerp zou de bijstand dus enkel kunnen voorzien worden aan de personen die op 

één van de voorgaande wijzen van hun vrijheid werden beroofd.
269

 Dit zorgt ervoor dat er een 

praktische strafdrempel van één jaar gevangenisstraf wordt gecreëerd in onze wetgeving, 

aangezien enkel verdachten van feiten waartegen men een aanhoudingsbevel kan uitvaardigen 

in aanmerking komen voor bijstand van de advocaat.
270

 Deze strafdrempel wordt in de 

praktijk aanvaard omdat verdachten die onder deze strafdrempel vallen het verhoor steeds 

kunnen onderbreken en een advocaat raadplegen. Zij bezitten immers nog steeds over hun 

vrijheid van komen en gaan.
271

 Dit zorgt voor een grote verantwoordelijkheid bij de 

politieambtenaar met betrekking tot de afweging van het verlenen van rechtsbijstand ten 

aanzien van de verdachte (supra). Hoofdcommissaris Bockstaele geeft aan dat deze 

                                                 
264 Interview met M. Van Praet, substituut-procureur Gent, Gent, 24/03/2011. 
265 DE VALKENEER, C. en BOURDOUX, G., “de arrestatie of vrijheidsbeneming van politionele aard” in Voorlopige hechtenis, 

DEJEMEPPE, B. en MERCKX, D., Diegem, Kluwer, 2000, 96. 
266 artikel 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis 
267 VAN DEN WIJNGAERT, C., strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht, Antwerpen, Maklu, 2006, 506.  
268 VERSTRAETEN, R., Handboek strafvordering, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2007, 506. 
269 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 …, 4 maart 2011, doc 53 1279/001, 1-10. 
270 VERSTRAETEN, R., Handboek strafvordering, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2007, 508. 
271 Interview met M. Van Praet, substituut-procureur Gent, Gent, 24/03/2011. 
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omkadering nog onvoldoende is. Hij pleit dan ook voor een concrete definitie van het begrip 

“verhoor”.
272

   

 

“Wat is een verhoor? Daar is nog niet over nagedacht. Wij politiemensen zijn ook niet 

verplicht om te verhoren dus kunnen wij eigenlijk stellen dat wij niet meer zouden gaan 

verhoren maar een soort gesprek gaan voeren met de verdachte, een relaas waarbij er een 

proces-verbaal wordt opgesteld maar de persoon dit niet tekent. Dit is dan geen verhoor en 

de advocaat zou hier dan ook niet bij aanwezig moeten zijn.
273

” 

 

Er dient dus een duidelijke afbakening te komen van het begrip “verhoor” om zodanig een 

goed onderscheid te maken met het “relaas” van een persoon over de feiten die zich hebben 

afgespeeld. Toch dient men voorzichtig om te springen met deze definiëring. Als het begrip 

namelijk te beperkt wordt gedefinieerd, riskeert men dat bepaalde situaties worden uitgesloten 

van het recht op bijstand waardoor er een „quasiverhoorsituatie‟ ontstaat. In dergelijke 

situaties zou men informatie kunnen verzamelen zonder dat het de waarborgen van een 

verhoor biedt, hetgeen niet te rijmen valt met de bescherming van de grondrechten.
274

 Een te 

uitgebreide definitie van de term „verhoor‟ daarentegen kan er voor zorgen dat het recht op 

bijstand te omvangrijk wordt en men onnodige financiële en organisatorische kosten gaat 

maken. Zo kunnen we, naar analogie met de reeds eerder vermelde situatie in Groot- 

Brittannië, een onderscheid maken tussen de termen “verhoor” en “relaas”. Waarbij de term 

“verhoor” (cf. de term “interrogation”) kan worden beschouwd als een beschuldigend gesprek 

gericht ten aanzien van een persoon die verdacht wordt van het plegen van een bepaald 

misdrijf. De term “relaas” daarentegen kan conform de term “interview” worden 

geïnterpreteerd als een informeel gesprek tussen de politierechercheur en de verhoorde 

persoon. Een relaas zou afgenomen kunnen worden van zowel slachtoffers als getuigen, maar 

ook ten aanzien van verdachten kan men hiervan gebruik maken.
275

 De politieambtenaar zou 

een relaas kunnen afnemen met als doel om via een vertrouwensband met de ondervraagde 

persoon bepaalde relevante informatie met betrekking tot de feiten achterhalen.
276

 Het gaat 

hier dan strikt gezien over informatie die geenszins de bedoeling heeft om de verdachte te 

beschuldigen.  

 

                                                 
272 Interview met M. Bockstaele, Hoofdcommissaris Federale Gerechtelijke Politie Gent, Gent, 10/03/2011. 
273 Interview met M. Bockstaele, Hoofdcommissaris Federale Gerechtelijke Politie Gent, Gent, 10/03/2011. 
274 DECAIGNY, T., „De bijstand van een advocaat bij het verhoor‟, Tijdschrift voor strafrecht, 2010, Afl.1, (4), 5. 
275 GUDJONSSON, G.H., The psychology of interrogations and confessions: A handbook, Chicester, Wiley, 2003, 7-20.  
276 HESS, J.E., Interviewing and interrogation for law enforcement, Cincinnati, Anderson Publishing, 1997, 9-27. 
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Een tweede begrip dat de ondervraagde personen willen verduidelijkt zien in het wetsontwerp 

is “ongeoorloofde druk of dwang”. De wetgever spreekt in zijn wetsontwerp over het feit dat 

de advocaat toezicht moet kunnen uitoefenen op de wijze waarop de ondervraagde persoon 

wordt behandeld. Hierbij dient hij vooral te waken over het feit of er geen ongeoorloofde druk 

of dwang wordt uitgeoefend tijdens het verhoor maar de wetgever bepaalt echter niet wat er 

precies als ontoelaatbaar wordt beschouwd. Ook in Nederland heeft men geprobeerd om naar 

aanleiding van het experiment bepaalde waarneembare variabelen te gebruiken om de latente 

variabele “pressie” te bepalen.
277

 Er werden veertien verhoortechnieken geselecteerd op basis 

van internationaal onderzoek. Deze werden aangepast aan het Nederlandse experiment 

waarbij het echter louter ging om zware delicten in de zin van personen die werden verdacht 

van reeds voltooide misdrijven tegen het leven gericht. Uiteindelijk kwam men tot de 

conclusie dat het begrip “(ontoelaatbare) pressie” in een viertal te onderscheiden vormen kan 

worden aangegeven.
278

  

Een eerste vorm van pressie duiden de Nederlandse onderzoekers aan als “sympathiseren”. 

Waarbij de politieambtenaren de druk voornamelijk proberen weg te nemen en een 

vertrouwelijke sfeer creëren. Dit wordt beschouwd als een zeer zachte vorm van pressie. De 

bedoeling van de politieagent is voornamelijk om in een gesympathiseerde sfeer een 

bekentenis te ontlokken van de verdachte. Een tweede hardere vorm van uitgeoefende druk is 

het “confronteren” van de verdachte met allerlei bewijsmateriaal alsook het wijzen op 

bepaalde tegenstellingen in de verklaring van de verdachte. De politieambtenaren proberen 

hierbij de verdachte te omsingelen met bewijzen om zo tot een bekentenis te komen. Een 

derde vorm van pressie omschrijven de Nederlandse onderzoekers onder de term 

“manipuleren”. In deze vorm hebben de politieagenten de bedoeling om de verdachte te 

misleiden door hem te confronteren met bepaalde verklaringen en aan de hand van 

suggestieve vragen de verdachte tot bekentenis te leiden. Als vierde en laatste vorm van 

pressie gebruikt men de term “intimideren”. In dit geval speelt de politieagent in op de 

gevoelens en het geweten van de verdachte om hen te dwingen een bekentenis af te leggen.
279

  

In Nederland kwam er ook kritiek op deze terminologie die gedurende het experiment aan de 

bepaalde verhoorsituatie werd verbonden.
280

 Zo haalt professor Fijnaut aan dat het 

gebruikelijk is dat er tijdens een verhoor enkele kritische vragen worden gesteld, maar het 

gebruik van termen zoals “intimidatie” en “manipulatie” lijken volgens hem te snel toegepast 

                                                 
277 STEVENS, L. en VERHOEVEN, W.J., Raadsman bij politieverhoor, Den Haag, Boom juridische uitgevers, 2010, 13-14. 
278 Ibid.13-14. 
279 Ibid.13-14. 
280 Mondelinge toelichting van C. Fijnaut op het symposium “raadsman bij politieverhoor” op 24 februari, Rotterdam. 
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op bepaalde situaties in het onderzoek die niet aan dergelijke terminologie voldoet.
281

 Deze 

termen hebben een heel zware connotatie die de onderzoekers zeker in acht moeten nemen bij 

het evalueren van verhoorsituaties in de praktijk.
282

 

 

Een concrete definitie van het begrip “ongeoorloofde druk of dwang” kwam er dus ook niet 

naar aanleiding van het experiment in Nederland en dit wordt ook binnen onze Belgische wet- 

en regelgeving (nog) niet ingevoerd. Het begrip is zo ongrijpbaar en moeilijk te bepalen dat 

een limitatieve lijst van schendingen in een wetgeving onwenselijk zijn. Daarom moet men 

afwachten welke situaties onze rechtspraak, alsook het E.H.R.M., onder dergelijk begrip 

zullen plaatsen.
283

    

 

2.2 Verlenging van de arrestatietermijn 

Zoals reeds in deel 2 aangehaald, worden we in België geconfronteerd met een uiterst korte 

arrestatietermijn die het moeilijk maakt om de bijstand van de advocaat voor de verdachte te 

organiseren binnen de bij grondwet vastgelegde tijdslimiet. De wetgever vond daarom een 

oplossing voor dit probleem, de 24 uren termijn wordt verlengd tot een maximum van 48 uur. 

Het gaat hier niet om een algemene verlenging van de arrestatietermijn, maar een eenmalige 

verlenging door een rechter. De wetgever stelt dat de onderzoeksrechter een bevel kan 

verlenen om de arrestatietermijn te verlengen met een termijn van 24 uur naar analogie met 

het rechterlijke bevel tot medebrenging.
284

 Dit kan hij ambtshalve doen in het kader van een 

zaak die hem werd toebedeeld, maar ook op vordering van de procureur des Konings. Dit 

bevel kan worden verleend wanneer er ernstige aanwijzingen zijn van schuld aan een misdaad 

of een wanbedrijf alsook wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden die een 

verlenging rechtvaardigen.
285

  

 

Het voorstel tot verlenging heeft in de praktijk reeds voor opschudding gezorgd bij de 

onderzoeksrechters. Er stellen zich volgens de onderzoeksrechters twee praktische problemen 

met betrekking tot de verlenging van de arrestatietermijn.  

De onderzoeksrechters wijzen er ten eerste op dat deze verlenging weldegelijk een positieve 

invloed kan hebben voor de tijdsproblemen die er in bepaalde zaken zullen gecreëerd worden 

                                                 
281 Mondelinge toelichting van C. Fijnaut op het symposium “raadsman bij politieverhoor” op 24 februari, Rotterdam. 
282 Ibid. 
283 Interview met S. De Bruyne en V. Pötgens, Lokale politie Antwerpen, Antwerpen, 06/04/2011. 
284 Toelichting Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis…, Belgische Senaat, 26 januari 

2011, 5- 663/1; VAN DEN WIJNGAERT, C., strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht, Antwerpen, Maklu, 2006, 502-505.  
285 Wetsontwerp 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, Kamer van volksvertegenwoordigers, 4 maart 2011, doc 53 1279/001. 
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bij politieambtenaren.
286

 Daarentegen pakt het echter de problemen rond tijdsdruk in de fase 

voor de onderzoeksrechters niet aan. Onderzoeksrechter Van Cauwenberghe argumenteert dat 

onderzoeksrechters momenteel problemen hebben omwille van dossiers die te laat op hun 

bureau worden afgeleverd (supra).
287

 De onderzoeksrechters zouden dan ook liever een 

andere invulling willen geven aan de verlenging van de arrestatietermijn. 

 

“Vanuit praktisch oogpunt denk ik dat het nuttiger en veel interessanter zou zijn voor de 

onderzoeksrechter, mocht die zelf over een volledige termijn van 24 uur beschikken, los van 

de politionele tussenkomst.
 288

”
 
 

 

Een tweede punt die de onderzoeksrechters aanhalen is de tegenstelling tussen de verlenging 

van de arrestatietermijn, door het uitvaardigen van een bevel tot verlenging, en art. 16 van de 

wet op de voorlopige hechtenis.
289

 Dit artikel voorziet namelijk dat een onderzoeksrechter de 

plicht heeft om de verdachte te horen alvorens hij een bevel tot aanhouding uitvaardigt. De 

wetgever geeft echter te kennen dat een bevel tot verlenging door de onderzoeksrechter kan 

uitgevaardigd worden zonder dat het onderzoek naar hem wordt toegetrokken. In de 

toelichting van 26 januari 2011 stelt de Senaat inderdaad vast dat de Minister van Justitie 

reeds had voorgesteld om deze vordering daadwerkelijk via mini-instructie van de procureur 

des Konings te laten verlopen.
290

 Door deze maatregel probeert de Minister van Justitie het 

aantal gerechtelijke onderzoeken te beperken. Een toename aan gerechtelijke onderzoeken 

zou namelijk ook het aantal zittingen voor de raadkamer en mogelijk beroepsmogelijkheden 

bij de Kamer van Inbeschuldigingstelling teweeg brengen
291

 Van Cauwenberghe hekelt de 

invoering van deze mini-instructie omdat de rol van de onderzoeksrechter hierdoor enigszins 

herleid wordt tot een tussenfiguur. 

 

“Ik vrees hier toch wat moeilijkheden met het systeem. Het gaat hier wel om fundamentele 

discussie over een vrijheidsberoving. Wij zouden voor een bevel tot aanhouding de verdachte 

wel moeten horen, maar voor deze verlenging zouden we zomaar een mandaat moeten 

                                                 
286 Interview met K. Van Cauwenberghe, Onderzoeksrechter Antwerpen, Antwerpen, 21/03/2011; Interview met M. Minnaert, Raadsheer 

Hof van Beroep Gent en voormalig onderzoeksrechter, Gent, 23/03/2011. 
287 Interview met K. Van Cauwenberghe, Onderzoeksrechter Antwerpen, Antwerpen, 21/03/2011. 
288 Interview met M. Minnaert, Raadsheer Hof van Beroep Gent en voormalig onderzoeksrechter, Gent, 23/03/2011. 
289 Interview met K. Van Cauwenberghe, Onderzoeksrechter Antwerpen, Antwerpen, 21/03/2011; Interview met M. Minnaert, Raadsheer 

Hof van Beroep Gent en voormalig onderzoeksrechter, Gent, 23/03/2011. 
290 Toelichting Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis …, Belgische Senaat, 26 januari 
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afleveren zonder dat wij deze verdachte ook, maar moeten ondervragen en zijn opmerkingen 

horen.
292

” 

 

Momenteel heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers het advies gevraagd aan de Raad 

van State over de verlenging van de arrestatietermijn. Het valt dan ook af te wachten of het 

deze toets zal doorstaan.
293

 

 

2.3 Rol van de advocaat 

De wetgever heeft in zijn wetsontwerp de rol van de advocaat verduidelijkt. Men stelt dat de 

bijstand van de advocaat uitsluitend als controle kan worden uitgeoefend in drie mogelijke 

gevallen. Ten eerste oefent men een toezicht uit op het recht om zichzelf niet te beschuldigen, 

hetgeen eveneens zal worden opgenomen in art. 47 bis Sv. Deze waarborg wordt tevens 

expliciet door de politieambtenaren meegedeeld aan de ondervraagde persoon, ongeacht de 

hoedanigheid waarin hij wordt verhoord. Ten tweede moet de advocaat tijdens het verhoor 

toezicht kunnen houden op de wijze waarop de verhoorde persoon wordt behandeld met 

betrekking tot ongeoorloofde druk of dwang. Ten derde kan men ook een controle uitoefenen 

op de rechten van de verdediging en de regelmatigheid van het verhoor.
294

  

De advocaat kan bij een schending van één van de voorgaande criteria onmiddellijk 

interveniëren en aan de politieambtenaar meedelen dat deze tussenkomst in het proces-verbaal 

wordt opgenomen. De ondervraagde persoon kan zelfs, indien hij dit wenst, het verhoor 

eenmalig onderbreken in functie van een bijkomend overleg met zijn advocaat. Bovendien 

kan het verhoor worden onderbroken wanneer er nieuwe strafbare feiten aan het licht komen 

waardoor een bijkomend vertrouwelijk overleg tussen advocaat en verdachte wenselijk wordt 

geacht.
295

  

In de toelichting door de Senaat wees de wetgever erop dat de advocaat zich ook van enkele 

zaken moet weerhouden.
296

 Zo geeft men aan dat het geenszins de bedoeling kan zijn dat de 

advocaat een pleidooi gaat voeren en in discussie gaat treden met de politieambtenaar. Men 

dient zich tot de melding in het proces-verbaal te beperken. Daarenboven mag de advocaat 

ook op geen enkele wijze communicatie hebben met de verdachte waardoor de advocaat in de 

verhoorruimte, zoals reeds werd aangegeven in deze thesis, achter de verdachte plaats zal 

moeten nemen. Tevens mag hij niet antwoorden in de plaats van de verdachte en geen verzet 
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aantekenen tegen bepaalde vragen die worden gesteld, tenzij de gestelde vraag aan één van de 

bovenvermelde criteria om te interveniëren voldoet.
297

 Deze toelichtingen werden niet in het 

wetsontwerp opgenomen, maar geven wel aan op welke manier de wetgever de rol van de 

advocaat wenst in te vullen. 

 

De politiediensten halen aan dat de rol van de advocaat de zoektocht naar de 

waarheidsvinding zal verhinderen gezien de verdachten ook meer gebruik zal maken van het 

recht om niet te antwoorden op de hen gestelde vragen.
298

 De Nederlandse advocaat Van der 

Meer geeft aan dat dit in de praktijk ook daadwerkelijk het geval is, maar hij vindt dit ook 

logisch. De advocaat moet niet aan waarheidsvinding doen, maar dient de belangen van zijn 

cliënt te verdedigen.
299

  

 

“Natuurlijk zal iemand vaak geadviseerd worden om gebruik te maken van zijn zwijgrecht 

omdat je als advocaat in dit voorstadium nog geen beschikking hebt over het dossier. Toch 

moet dit niet zo zwart-wit worden bekeken. Soms valt het ook aan te raden om mee te werken 

met het verhoor, maar uiteindelijk bepaalt de cliënt nog steeds zijn eigen proceshouding.
300

”  

 

Om de voorafgaande consultatie tussen advocaat en verdachte in België enigszins nuttig te 

maken voorziet de wetgever in het wetsontwerp dat de verdediging beknopt in kennis wordt 

gesteld van de feiten waarover hij zal worden verhoord.
301

 Een kennisgeving van deze feiten 

kan deze consultatie tot iets nuttigs maken voor advocatuur en de verdachte maar ook voor de 

politieambtenaar. In gevallen waar de bewijslast bijvoorbeeld zeer groot is, zal de verdachte 

er namelijk vanuit procestactisch oogpunt alle baat bij hebben om te mee te werken aan het 

lopende onderzoek (supra).  

 

Tenslotte wijzen zowel de advocatuur, magistratuur als de politiediensten op een kritisch punt 

in het wetsontwerp namelijk dat er geen exacte objectieve gegevens zijn die dit verhoor 

registreren. De Brusselse stafhouder Van Gerven ziet in de toekomst dan ook een mogelijk 

probleem met betrekking tot deze kwestie. Zo kunnen advocaten nooit getuigen in een eigen 

zaak omdat dit in strijd wordt geacht met de onafhankelijkheid van de advocaat en zijn 
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300 Ibid. 
301 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis …, 4 maart 2011, doc 53 1279/001, p.6. 



 

 

63 

 

beroepsgeheim.
302

 Indien er tijdens het proces discussie zou ontstaan omtrent een situatie die 

tijdens het verhoor plaatsgreep zal men in vele gevallen onvermijdelijk komen tot een 

subjectief gekleurde discussie tussen beide partijen. De bodemrechter zal uiteindelijk een 

objectief oordeel moeten vellen met betrekking tot de discussie.
303

  

Onderzoeksrechter Van Cauwenberghe geeft aan dat advocaten zich aan het beroepsgeheim 

dienen te houden en niet moeten vervallen in malafide praktijken daar men in contact zal 

komen met zeer delicate informatie.
304

 Ook de stafhouders beseffen dit en geven aan dat 

hiertegen strenge tuchtstraffen zullen worden uitgevaardigd waarbij tegen de advocaat 

desnoods een paleisverbod zal worden uitgevaardigd.
305

 Dit verbod kan de advocaat voor een 

termijn van drie maanden verbieden om het gerechtsgebouw te betreden.
306

 De raad van de 

Orde kan dit paleisverbod na het horen van de advocaat en op verzoek van de stafhouder 

verlengen.
307

 

 

2.4 Afstand van recht  

Het E.H.R.M. voorziet dat er afstand kan worden gedaan van het recht op bijstand van een 

advocaat. Bijvoorbeeld in de zaak Panovits gaf het E.H.R.M. aan dat wanneer een verdachte 

niet vraagt om een bijstand van zijn advocaat, men daardoor nog niet mag afleiden dat de 

verdachte effectief afstand doet van zijn recht.
308

 De afstand dient vrijwillig door de verdachte 

te gebeuren en moet hem op een ondubbelzinnige manier ter kennis worden gebracht.
309

 

Zodanig dat de verdachte de consequenties van zijn afstand daadwerkelijk heeft begrepen.
310

   

 

Op het Nederlandse symposium naar aanleiding van het experiment “raadsman bij 

politieverhoor” werd er vanuit de advocatuur een opmerking gemaakt over het feit dat de 

Nederlandse politieambtenaren tijdens het experiment verdachten zouden hebben aangezet tot 

het ondertekenen van een document waarin de verdachte te kennen geeft dat hij geen beroep 

wenst te doen op zijn advocaat.
311

 Ook de Nederlandse politieambtenaar René Van Loon haalt 

aan dat een dergelijke situatie wel eens kan voorvallen.  
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“Wanneer het nu acht uur ’s avonds is, hoeven wij de piketdienst echt niet meer te bellen. Dus 

als de verdachte een advocaat wil hebben dan zal hij hier zitten tot morgenvroeg rond een uur 

of negen, half tien en dan gaan wij aan het werk. Dus kies jij dan maar als verdachte? Dat 

vind ik geen ontoelaatbare druk want we vertellen hem gewoon de reële situatie.
312

”  

 

Ook het PACE, het parlementair assemblee van de Raad van Europa, heeft deze situatie reeds 

eerder vernomen. Zij verwijzen naar studies die aantonen dat de politie in bepaalde gevallen 

weldegelijk een verdachte actief gaan ontraden om hun advocaat te raadplegen.
313

 De 

Belgische advocatuur heeft een soort oplossing voorzien voor deze praktijk. De Orde van de 

Vlaamse Balies (OVB) pleit voor een systeem dat een onderscheid maakt naar gelang drie 

soorten misdrijven.
314

 Ten eerste zou men personen die verdacht worden van feiten die 

strafbaar zijn voor minder dan één jaar zelf de keuze geven om afstand te doen van hun recht. 

Vermits deze groep verdachten toch reeds onder de strafdrempel vallen. Een tweede groep 

personen zijn deze die verdacht zouden worden van feiten strafbaar met één tot 15 jaar 

gevangenisstraf. Zij zouden de advocaat eerst telefonisch of fysiek moeten kunnen 

consulteren en pas nadien kunnen verzaken aan hun recht op bijstand tijdens het verhoor. Een 

derde categorie ten slotte bevat de personen die verdacht worden van feiten strafbaar met 

meer dan 15 jaar gevangenisstraf alsook alle minderjarigen. Zij kunnen enkel afstand doen 

van hun recht indien de advocaat daadwerkelijk fysiek aanwezig is op het politiekantoor.
315

  

 

De wetgever geeft in zijn wetsontwerp aan dat de meerderjarige ondervraagde persoon steeds 

vrijwillig en weloverwogen afstand kan doen van zijn recht op bijstand.
316

 Daarentegen kan 

de procureur des Konings of de met het onderzoek belaste onderzoeksrechter de verdachte in 

bepaalde gevallen verplichten om geen advocaat te raadplegen. De procureur moet een 

gemotiveerde beslissing nemen op basis van bijzondere omstandigheden en dwingende 

redenen die het rechtvaardigen om de verdachte zijn recht te beperken.
317

 De wetgever geeft 

geen limitatieve lijst weer van bepaalde situaties die een beperking van het recht 

rechtvaardigen, maar stelt dat zowel de onderzoeksgerechten, de bodemrechter of zelfs het 

E.H.R.M. hierover kunnen oordelen. In de toelichting in de Senaat haalde de wetgever reeds 
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aan dat bijvoorbeeld ontvoeringszaken (vb. zaak Gäfgen) of een ernstige zaak van terrorisme 

dergelijke beperkingen kunnen wettigen gezien de politieambtenaren in dergelijke gevallen 

snel op de situatie dienen in te spelen om de veiligheid van het slachtoffer en de algemene 

veiligheid van de maatschappij te kunnen waarborgen.
318

 

 

3. Praktijkvisie 

De concrete nood aan een Belgische wetgeving wordt in de praktijk niet steeds ondersteund. 

Zo halen de ondervraagde personen uit de politie, advocatuur, magistratuur en politiek nog 

enkele extra pijnpunten aan die een wettelijke implementatie veroorzaken. 

 

Een eerste probleem heeft voornamelijk betrekking op de steeds groter wordende aandacht 

voor de verdachte. De politiediensten halen aan dat de maatschappij gaat investeren in 

waarborgen die de rechten van de verdediging gaan verbeteren, terwijl men de slachtoffers in 

de kou laat staan.
319

 Ook volksvertegenwoordiger Renaat Landuyt vindt deze evolutie niet 

wenselijk aangezien we door deze uitbreiding van de rechten van de verdediging een 

onevenwicht creëren tussen de rechten van het slachtoffer en deze van de verdachte.
320

 De 

Salduz rechtspraak wordt opgevat als een nieuwe impuls in het voordeel van de bijstand van 

de verdachte, die financieel enorme consequenties zal teweeg brengen en ervoor kan zorgen 

dat de bijstand van slachtoffers minder goed zal worden geregeld.
321

 

 

Een tweede veel aangehaalde kritiek bij alle relevante actoren heeft betrekking op onze 

huidige inquisitoire rechtsprocedure. De invoering van de bijstand in het kader van een 

grotere wapengelijkheid tussen onderzoekende instantie en de verdediging zorgt voor een 

extra accusatoire invloed die op ons inquisitoir rechtssysteem wordt uitgeoefend. De 

advocatuur stelt zich voorstander van een totaal Europees accusatoir en tegensprekelijk 

rechtssysteem.
322

 Stafhouder Grootjans symboliseert onze huidige situatie en stelt dat deze 

niet langer houdbaar is. 

 

“het vergt natuurlijk een complete ommekeer van ons inquisitoriale systeem. Wat we 

momenteel hebben dat is zoals een glas wijn en een glas bier, alle twee afzonderlijk lekker, 
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maar als men ze bij elkaar giet dan trekt het op niets meer. Ik vrees dat we ons systeem zullen 

moeten herzien en het Angelsaksische accusatoire systeem overnemen.
323

 

 

Stafhouder van de Nederlandstalige orde van advocaten te Brussel Dirk van Gerven gaat zelfs 

verder en stelt dat ons huidig inquisitoir systeem strijdig is met de rechtspraak van het 

E.H.R.M.
324

 Zo wijst hij onder meer op de positie die aan de parketmagistraat wordt 

toebedeeld tijdens de rechtszitting in het Hof van Assisen. Hij vindt onze procedure in strijd 

met de beginselen van wapengelijkheid omwille van het feit dat een partij met een 

beschuldigende vinger zomaar naast de rechter kan plaatsnemen. Daarom ziet ook hij meer 

rechtswaarborgen in een accusatoir systeem die verzoenbaar zijn met de wapengelijkheid die 

het E.H.R.M. voor ogen heeft.
325

 Daartegenover zijn de politieambtenaren, magistraten en 

volksvertegenwoordiger Landuyt geen voorstander van een wijziging van ons systeem. Zo 

maken de politieambtenaren alsook de magistratuur een onderscheid tussen twee elementen. 

Enerzijds stellen ze dat een wetgeving immers een goede impuls is om tegemoet te komen aan 

de Europese rechtspraak, maar anderzijds ziet men in een dergelijke wetgeving geen 

meerwaarde voor de rechtszekerheid van de verdachte aangezien België momenteel reeds 

voldoende waarborgen voorziet om de verdachte te beschermen.
326

 Ook raadsheer Minnaert 

geeft aan dat ons huidig rechtssysteem voldoende waarborgen biedt en ziet in een accusatoir 

systeem dan ook weinig voordelen. 

 

“Wij zoeken naar de waarheid. Men mag niet vergeten dat bepaalde verdachten soms 

toegeven om andere buiten schot te houden en in het accusatoire stelsel, een keer dat iemands 

aandeel is achterhaald zoekt men niet meer verder naar andere medebetrokkenen. Ik vind ons 

stelsel –naar algemeen belang- op dat vlak meer waarborgen bieden dan het Angelsaksische 

accusatoire systeem.
327

” 

 

Een dergelijke omwenteling kan men ook niet zomaar gaan doorvoeren gezien het namelijk 

een grondige wijziging inhoudt van de basisfilosofie van ons strafrechtelijk systeem en 

werkwijze.
328
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327 Interview met M. Minnaert, Raadsheer Hof van Beroep Gent en voormalig onderzoeksrechter, Gent, 23/03/2011. 
328 DE SMEDT, W., „De ontwijking van de rechter‟, De juristenkrant, 2009, afl. 185, 11. 



 

 

67 

 

Ten slotte bestaat er een discussie over de nood aan een wetgevend initiatief. Stafhouder Dirk 

van Gerven argumenteert dat een wettelijke implementatie helemaal niet aan de orde hoeft te 

zijn omwille van de rechtstreekse werking van artikel 6 E.V.R.M. in België.
329

 De advocatuur 

vindt de huidige wetgeving dan ook te beperkt ingevuld aangezien men slechts in drie 

bepaalde gevallen kan tussenkomen. De politiediensten zijn gematigd in hun opvatting over 

deze noodzakelijkheid. Men acht deze omwenteling niet echt bevorderlijk voor de 

politiepraktijk, maar ziet zich immers genoodzaakt om aan deze toekomstige implementatie 

gehoor te geven.
330

 Sommige politieambtenaren zien de positieve kant in van deze nieuwe 

situatie doordat men verplicht zal worden om meer te investeren in ander bewijsmateriaal
331

 

en men door de verlenging van de arrestatietermijn bepaalde zaken grondiger zal 

onderzoeken.
332

 Bovendien sluiten de magistraten zich in deze discussie aan bij de 

politieambtenaren en stellen dat deze nieuwe omwenteling voor hen niet echt nodig is, maar 

gezien het hogere Europese gezag, lijkt het hen ook aangewezen om gehoor te geven aan het 

E.H.R.M. Men berust in de keuze van het E.H.R.M. en geeft aan dat het de implementatie zo 

vlot mogelijk in de praktijk tot uitvoering wenst te brengen.
333

 Hun gedrevenheid om in de 

praktijk een antwoord te voorzien blijkt ook uit de vele omzendbrieven die vanuit de 

magistratuur zijn opgesteld om de bijstand reeds in de fase van de onderzoeksrechter te 

regelen (supra). De magistratuur wijst erop dat eens het systeem in uitvoering wordt gebracht, 

men kort nadien de situatie dient te evalueren om de praktische problemen uit het systeem te 

filteren.
334

 Toch lijkt het ook aangewezen om enkele alternatieve mogelijkheden van naderbij 

te belichten om zodanig te komen tot een betere implementatie die de praktijksituatie verder 

kan helpen.  

 

4. Alternatieven 

Op basis van de interviews die afgenomen werden van de sleutelfiguren uit de vier 

beroepsgroepen kunnen er twee alternatieven worden aangegeven die een aanwezigheid van 

de advocaat kunnen vervangen of toch in zekere zin kunnen aanpassen. Een eerste 

mogelijkheid is het louter invoeren van een consultatierecht maar de verdachte geen of een 

meer beperkt recht geven om tijdens het verhoor voor de politie beroep te doen op zijn 

advocaat. Het tweede alternatief voor de bijstand tijdens het verhoor kan geboden worden 
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onder de vorm van een registratie van het politioneel verdachtenverhoor van volwassenen. Dit 

kan zowel door een auditieve als een audiovisuele opname. 

    

4.1 Consultatie 

Een eerste alternatieve mogelijkheid is het voorzien van een recht op bijstand voorafgaand 

aan het politioneel verdachtenverhoor in combinatie met een meer beperkt recht op 

aanwezigheid van de advocaat. Dit beperkt aanwezigheidsrecht kan op twee manieren worden 

ingevuld, namelijk het voorzien van een hogere strafdrempel bij het politioneel verhoor of het 

aanwezigheidsrecht beperken tot de verhoren bij de onderzoeksrechter. 

 

Ten eerste kan de Belgische wetgever, naar analogie met het huidig Nederlands 

wetsvoorstel
335

, een systeem prefereren waarbij de verdachte voorafgaand aan het verhoor het 

recht wordt geboden om een onderhoud te hebben met een advocaat naar keuze of een 

piketadvocaat. De verdachte kon hierbij afstand doen van zijn recht, uitgezonderd de personen 

die verdacht worden van strafbare feiten die zes jaar gevangenisstraf of meer kunnen 

opleveren. Deze personen kunnen slechts afstand doen van hun recht nadat men door een 

raadsman wordt ingelicht over de consequenties van deze beslissing. Enkel deze laatste 

categorie van personen komen in aanmerking om recht te hebben op bijstand van de advocaat 

tijdens het verdachtenverhoor bij de politie tenzij het belang van het onderzoek dit zou 

verbieden. Wanneer de advocaat in dergelijk geval het verhoor niet mag bijwonen, zou het 

verhoor echter wel kunnen worden opgenomen
336

.  

Het invoeren van een dergelijke hoge strafdrempel is zowel financieel als organisatorisch 

minder belastend voor de politiediensten. Toch lijkt dit niet te voldoen aan het basisrecht van 

elke verdachte op bijstand door een advocaat tijdens het politioneel verdachtenverhoor. Een 

invoering van een dergelijke hoge strafdrempel kan gezien worden als een schending van het 

gelijkheidsbeginsel.
337

 Zo wijst men in de rechtsleer op het feit dat een dergelijk onderscheid 

van rechtsbijstand onwenselijk is, gezien ook lager dan de strafdrempel gekwalificeerde feiten 

ernstige gevolgen kunnen hebben voor de verdachte.
338

 Wanneer we in België een 

strafdrempel van 6 jaar gevangenisstraf of meer zouden hanteren, worden we geconfronteerd 

met een grote groep verdachten die gedetineerd kunnen worden zonder bijstand tijdens het 

                                                 
335 Minister van veiligheid en justitie Opstelten en de staatssecretaris van veiligheid en justitie Teeven, Conceptwetsvoorstel rechtsbijstand en 

politieverhoor, 15 april 2011; http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/regelingen/2011/04/18/wetsvoorst-rechtsbijstand-en-

politieverhoor.html 
336 Ibid.; de concrete invulling van deze opname zal door ministeriële regeling worden aangegeven.  
337 Interview met M. Van Praet, substituut-procureur Gent, Gent, 24/03/2011. 
338 VAN PUYENBROECK, L. en VERMEULEN, G., l.c., (212), 215- 216. 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/regelingen/2011/04/18/wetsvoorst-rechtsbijstand-en-politieverhoor.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/regelingen/2011/04/18/wetsvoorst-rechtsbijstand-en-politieverhoor.html
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eerste verhoor met alle gevolgen voor de werksituatie, familiale situatie en 

levensomstandigheden van dien.
339

 Tevens zou een dergelijk invoering de huidige situatie 

weinig vooruit helpen vermits bekentenissen afgelegd tijdens het politioneel verhoor voor de 

rechter weinig bewijswaarde zullen hebben. Daarom verkiest raadsheer Minnaert de huidige 

strafdrempel in het wetsontwerp vermits deze ervoor zorgt dat de rechters alle 

bewijselementen in acht kunnen nemen en dus ook de eventuele bekentenissen of andere 

elementen die tijdens het politioneel verhoor ter sprake kwamen.
340

  

 

Een tweede voorstel komt er door huidig volksvertegenwoordiger Landuyt die een soort “light 

versie”
341

 van het huidige wetsontwerp wil doorvoeren waarbij alle gearresteerde verdachten 

voor het eerste politioneel verhoor, een consultatie hebben met hun advocaat. De advocaat 

krijgt echter geen aanwezigheidsrecht gedurende het politioneel verdachtenverhoor. 

Daarentegen ziet dhr. Landuyt wel een meerwaarde in een aanwezigheidsrecht van de 

advocaat in de fase voor de onderzoeksrechter daar men in deze fase wel een tegensprekelijk 

debat zou kunnen voeren.
342

 Het voorstel van dhr. Landuyt heeft drie positieve punten. Ten 

eerste zullen de financiële en organisatorische pijnpunten van het huidige wetsontwerp 

beperkt worden. Men zal namelijk minder moeten investeren in logistieke veranderingen van 

de huidige kleine politieverhoorkamers. Tevens zorgt de afwezigheid van de advocaat ervoor 

dat het huidige politiewerk tijdens het verhoor verder kan plaatsvinden waardoor de 

organisatorische werking ook minimaal moet worden aangepast. Ten tweede is in de praktijk 

reeds aangetoond dat het systeem in de fase van de onderzoeksrechter zowel voor de 

advocatuur als voor de onderzoeksrechters weinig hinder met zich meebrengt.
343

 Ten slotte 

zal deze oplossing ook voor de politieambtenaren meer ademruimte bieden naar impact op de 

verhoorsituatie en politiecapaciteit. Zo zal de impact op de verhoorsituatie uiteindelijk 

minimaal worden gewijzigd door de consultatie gezien men bepaalde verhoortechnieken (cf. 

vrij verhaal) niet langer zal kunnen toepassen, maar vooral de verantwoordelijkheid en de 

invloed van de advocaat op de verhoorsituatie zou men hierdoor kunnen teniet doen. Ten 

tweede zal men ook naar politiecapaciteit toe minder moeten investeren wanneer de advocaat 

niet wordt toegelaten tot het verhoor. Zo zouden de politieambtenaren de eenvoudige 

verhoren, zoals momenteel ook het geval is, verder alleen kunnen afhandelen. Toch zijn er 

                                                 
339 SHAFFMEISTER, D., De Korte Vrijheidsstraf als Vrijetijdsstraf, Leiden, EJB, 1982 
340 Interview met M. Minnaert, Raadsheer Hof van Beroep Gent en voormalig onderzoeksrechter, Gent, 23/03/2011. 
341 Interview met R. Landuyt, Advocaat en volksvertegenwoordiger Sp.a, Brussel, 17/03/2011. 
342 Ibid. 
343 Interview met D. Grootjans, Stafhouder Orde van advocaten te Antwerpen, Antwerpen, 15/03/2011; K. Van Cauwenberghe, 

Onderzoeksrechter Antwerpen, Antwerpen, 21/03/2011; D. Van Gerven, Stafhouder Nederlandstalige Orde van advocaten te Brussel, 

Brussel, 07/04/2011. 
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nog twee praktische problemen bij dit voorstel. 

 

Een eerste probleem werd aangetoond in het Nederlands experiment. De onderzoekers 

kwamen echter tot de vaststelling dat het louter verlenen van een consultatierecht niet echt 

wenselijk is.
344

 Hun onderzoek toonde aan dat de verdachte meer gebruik maakt van zijn 

zwijgrecht wanneer er voorafgaand aan het verhoor een consultatie tussen cliënt en verdachte 

had plaatsgevonden. Dit zorgde er echter voor dat politieambtenaren in afwezigheid van een 

advocaat meer geneigd zijn om de verdachte te intimideren. Wanneer de advocaat echter 

aanwezig was tijdens het verhoor, werd deze techniek minder wordt toegepast.
345

 Het louter 

verschaffen van een consultatierecht tijdens de fase bij de politie kan weleens meer problemen 

geven met betrekking tot het waarborgen van een eerlijk proces. Het lijkt dan ook wenselijk 

dat de combinatie consultatie en aanwezigheid tijdens het verhoor wordt gehanteerd.  

 

Ten tweede dient men zich af te vragen of deze situatie aan de huidige interpretatie van het 

E.H.R.M. zal voldoen. De zaak Brusco toont alvast aan dat het weldegelijk een bijstand voor 

als tijdens het verhoor bij de politiediensten, gedurende zijn “garde à vue”, voor ogen heeft.
346

 

Toch dient men ook na te denken over de alternatieve (of aanvullende) mogelijkheden voor de 

aanwezigheid van de advocaat tijdens het verhoor gezien deze op jaarbasis een enorme 

meerkost betekent (supra). 

 

4.2 Registratie 

Een tweede alternatieve vorm om de bijstand van de advocaat tijdens het politioneel verhoor 

te vervangen is de registratie van het politioneel verhoor. De Belgische wetgever heeft in 

2002
347

 twee mogelijke vormen van registratie ingevoerd. Zowel de auditieve als de 

audiovisuele registratie van het politioneel verhoor zijn door middel van art. 112 ter Sv. 

mogelijk op bevel van de procureur des Konings of de onderzoeksrechter.
348

 Bij een auditieve 

registratie wordt het verhoor op audiocassette vastgelegd. Terwijl een audiovisuele registratie 

van het verhoor daarentegen op videoband wordt opgenomen.
349

  

 

 

                                                 
344 STEVENS, L. en VERHOEVEN, W.J., Raadsman bij politieverhoor, Den Haag, Boom juridische uitgevers, 2010, 138-141. 
345 Ibid. 
346 BRUSCO v. Frankrijk, 14 oktober 2010, http://hudoc.echr.coe.int. ; NEVE, M. en DECAIGNY, T., „Bijstand of consultatierecht: Het 

straatburgse en Parijse perspectief‟, Tijdschrift voor strafrecht, 2011, afl. 1, (52), 53. 
347 Wet 2 augustus 2002 betreffende het afnemen van verklaringen met behulp van audiovisuele media, B.S., 12 september 2002. 
348 CBR, CBR-Jaarboek 2003-2004, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2004, 307-310. 
349 SIRON, N., VERMEULEN, G., DE RUYVER, B., TRAEST, P. en VAN CAUWENBERGE, A., Bescherming van en samenwerking met 

getuigen, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2000, 126 
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4.2.1 Auditief 

De wetgever heeft in zijn wetsvoorstel geen rekening gehouden met een objectieve toetsing 

van de verhoorsituatie, waardoor elke discussie tussen de politieambtenaar en de verdediging 

onderworpen blijft aan de subjectieve invulling van het proces-verbaal.
350

 Een auditieve 

opname wordt niet als een volwaardig alternatief voor de bijstand van de advocaat tijdens het 

politioneel verhoor beschouwd, omwille van het reactief constateren van een schending van 

de rechten
351

. Terwijl een advocaat zoals in het wetsontwerp is opgenomen in bepaalde 

situaties kan ingrijpen en de rechten van zijn cliënt actief kan waarborgen.
352

 Tevens heeft 

men ook geen zicht op de concrete omstandigheden die zich tijdens het verhoor afspelen.
353

 

 

Toch kan een auditieve opname van het verhoor een goede aanvulling vormen op de 

aanwezigheid van de advocaat tijdens het politioneel verhoor om zo de objectiviteit te 

waarborgen.
354

 Zo kan het zorgen voor minder betwistingen waardoor zaken efficiënter 

kunnen worden afgehandeld.
355

  Tevens zou men de werkdruk die gepaard gaat met het 

uittypen van deze verhoren kunnen beperken door, naar analogie met het systeem in 

Engeland, de opnames van het verhoor aan een dactylodienst over te maken.
356

 Een nadeel is 

echter dat een dergelijke aanvulling wederom een extra financiële kost met zich meebrengt. 

Toch stelt Dhr. Van der Meer dat deze kost toch eerder beperkt is. 

 

“Er is geen enkel argument te verzinnen waarom het verhoor niet auditief zou kunnen worden 

opgenomen. Het is simpel te organiseren en het is ook niet zo kostbaar. Sterker nog, je zou 

kunnen concluderen dat het op lange termijn zelfs minder kostbaar is dan alle advocaten bij 

alle verhoren te laten blijven zitten om te controleren.
357

   

 

4.2.2 Audiovisueel 

Een andere alternatieve manier van registreren is de audiovisuele registratie van het 

politioneel verhoor. Deze registratie is veel indringender en levert meer informatie op dan een 

auditieve opname.
358

 De gedragsdeskundigen kunnen de beelden nadien gebruiken om het 

                                                 
350 DE HERT, P., DECAIGNY, T. en WEIS, K., „Het arrest Salduz dwingt tot aanpassing verhoor‟, Vigiles, 2009, afl. 2, (1), 4.  
351 Ibid., 4.  
352 SPRONKEN, T., „Ja, de zon komt op voor de raadsman bij het politieverhoor‟, Nederlands Juristenblad, 2009, afl. 12, (732), 732-736. 
353 PONSAERS, P., MULKERS, J. en STOOP, R., De ondervraging. Analyse van een politietechniek, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2001, 

55. 
354 VAN DAELE, D. en VAN WELZENIS, I (red.), Actuele thema’s uit het strafrecht en de criminologie, Leuven, Universitaire Pers 
Leuven, 2004, 134-140. 
355 DANGREAU, J., „Verhoor van verdachten liefst op geluidsband‟, De juristenkrant, 2009, afl. 187, (11), 11. 
356 Ibid. 11 
357 Interview met G. Van der Meer, Advocaat Amsterdam, Amsterdam, 12/04/2011. 
358 BOCKSTAELE, M., “Het videoverhoor van volwassenen” in Vernieuwing in de recherche, PONSAERS, P.(ed.), Antwerpen-Apeldoorn, 

Maklu, 2002, 69. 
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verhoor te analyseren.
359

 Daarenboven kunnen de politieambtenaren hun eigen handelen 

tijdens het verhoor naderhand evalueren door middel van autoscopie. Bij cursussen 

videoverhoor merken de docenten dat deze techniek de kwaliteit van de politieambtenaar ten 

goede komt.
360

 

 

Een audiovisuele registratie zorgt voor bijkomende technische en organisatorische vereisten. 

Men dient een kwaliteitsvolle videoverhoorruimte uit te bouwen op het politiecommissariaat 

en tevens te beschikken over een videoverhoorruimte en een regiekamer
361

. In de 

videoverhoorruimte, waar het gesprek tussen de verdachte en de rechercheur plaatsvindt, zijn 

een drietal camera‟s aangebracht die een totaal beeld van de ruimte dienen weer te geven.
362

 

Dit totaal beeld zorgt ervoor dat niet enkel het gesprek in beeld wordt gebracht, maar creëert 

ook een zicht op de concrete omstandigheden waarin het gesprek wordt gevoerd. Men krijgt 

niet enkel zicht op de gelaatsuitdrukkingen van beide partijen, maar ook op de concrete 

onderzoekshandelingen die een rechercheur tijdens het verhoor uitoefent.
363

  

Vanuit de regiekamer kunnen rechercheurs die bij de zaak betrokken zijn het verhoor volgen 

waardoor men ook up-to-date blijft om eventueel later in de zaak de verdachte zelf te 

verhoren. Daarenboven kunnen personen in de regiekamer de rechercheur coachen en hem in 

bepaalde gevallen bijsturen zonder het verhoor en de opbouw van het gesprek te verstoren.
364

 

Toch dient men ook hier beducht te zijn voor dit „souffleren‟ vanuit de regiekamer naar de 

ondervragende rechercheur toe. Het is namelijk zo dat mensen die niet fysiek in contact staan 

met een persoon sneller geneigd zijn om harder op te treden ten aanzien van de verdachte 

zowel naar woorden als naar daden toe.
365

 Dit kan voor de ondervragende rechercheur in de 

verhoorkamer tot enorme ongemakken leiden waardoor hij het verhoor niet langer 

kwaliteitsvol kan uitoefenen. 

  

Zowel de kost voor de infrastructuur als voor het organiseren van een kwaliteitsvolle 

audiovisuele registratie van het politioneel verhoor vergt een enorm grote investering.
366

 Een 

                                                 
359 PONSAERS, P. en MULKERS, J., Politionele recherchetechnieken: een praktijkoverzicht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 99-100 
360 Interview met M. De Bondt, inspecteur Lokale Politie Gent, Gent, 29/04/2010. 
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van de dag, 2009, afl.45, (17), 17- 25. 
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navraag omtrent de financiële mogelijkheid van een audiovisuele registratie bij de Dienst voor 

het Strafrechtelijk Beleid (DSB) leverde het volgende antwoord op. 

 

“Ook aan de Minister van Justitie werd deze vraag voorgesteld. Op dit moment kan deze 

optie niet worden waargemaakt gezien niet alle politiediensten over de nodige infrastructuur 

beschikken, maar de optie moet worden opgelaten voor de situatie waarin er geen advocaat 

kan aanwezig zijn.
367

”  

 

Binnen de politie en magistratuur lijken er opvallend veel voorstanders voor dit alternatief. Zij 

halen aan dat er inderdaad een grote financiële investering nodig is, maar men dient ook 

rekening te houden met de kost op lange termijn. Zowel onderzoeksrechter Van 

Cauwenberghe als volksvertegenwoordiger Landuyt geven aan dat de kost voor een 

audiovisuele registratie op lange termijn goedkoper zal zijn dan de jaarlijkse investering in de 

rechtsbijstand. Deze laatste werd immers op jaarbasis op 25 tot 30 miljoen euro geschat 

(supra).  

 

5.Besluit 

De sleutelfiguren uit de magistratuur, politie, advocatuur en politiek stellen toch nog enkele 

praktische problemen vast met betrekking tot het huidige wetsontwerp.  

De wetgever dient ten eerste na te denken over een afbakening van de term “verhoor” zodanig 

dat ook de mensen in de praktijk kennis hebben van de concrete toepassing van “een bijstand 

van de advocaat tijdens het verhoor”. De wetgever lijkt niet te beseffen dat er wel degelijk een 

onderscheid moet gemaakt worden tussen een “verhoor” en een simpel gesprek of “relaas” 

tussen verdachte en verhoorde. Men dient echter wel voorzichtig te zijn met een dergelijke 

definitie. Het nadeel is dat we bij een beperkte invulling van de term verhoor in een 

“quasiverhoorsituatie” terecht kunnen komen waar er geen bescherming kan geboden worden 

aan de grondrechten van de verdediging. Een afbakening van de term “ontoelaatbare dwang 

of druk” lijkt, ondanks aangegeven door de sleutelfiguren, dan weer niet wenselijk vermits 

deze latente variabele niet in een absoluut limitatieve waarneembare variabele kan worden 

ondergebracht. De rechter zal zich moeten uitspreken over het ontoelaatbaar karakter van de 

uitgeoefende druk. 

Een tweede kritiek op het wetsontwerp wordt door de onderzoeksrechters geformuleerd. Zij 

achten een verlenging van de arrestatietermijn tot maximaal 48 uur strijdig met artikel 16 van 
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de wet op de voorlopige hechtenis aangezien de onderzoeksrechter bij wijze van mini-

instructie een verdere vrijheidsberoving van 24 uur kan afleveren. In dit geval zou men de 

verdachte niet moeten horen, terwijl dit voor een bevel tot aanhouding wel expliciet wordt 

voorzien. Tevens zien de onderzoeksrechters ook weinig voordelen met betrekking tot de 

tijdsdruk van de hen toegewezen onderzoeken. Daarom geven zij de voorkeur aan een 

verlenging van de arrestatietermijn waarbij de onderzoeksrechter, en niet de politieambtenaar, 

over een extra 24 uren termijn zou beschikken om een beslissing te nemen omtrent het 

uitvaardigen van een bevel tot aanhouding.   

De politiediensten wijzen er ten derde op dat de nieuwe rol van de advocaat hun zoektocht 

naar de waarheid zal verhinderen gezien de tegenstrijdige belangen, namelijk de zoektocht 

naar de waarheidsvinding en de belangen van de verdediging. De advocatuur bevestigt dit 

maar stelt dat dit varieert naar gelang de betrokken situatie. Daarom zou het handig zijn voor 

de advocaat om reeds in een vroeg stadium bepaalde elementen uit het onderzoek te 

vernemen. De wetgever voorziet in een beknopte kennisgeving van de feiten maar daarmee is 

nog niet duidelijk wat de politieambtenaar exact moet ter kennis brengen.  

Ten vierde bleek uit het onderzoek van het PACE en het experiment in Nederland dat 

politieambtenaren soms druk uitoefenen op verdachten om afstand te doen van hun recht om 

een advocaat te raadplegen. De Orde van Vlaamse Balies creëerde een categoriaal systeem 

waarbij naar gelang de toenemende ernst van de feiten, het moeilijker wordt om afstand te 

doen van het recht op bijstand. 

 

Wanneer we een blik werpen op de noodzaak aan een wettelijke implementatie komen we tot 

de conclusie dat elke beroepsgroep enigszins weigerachtig staat ten opzichte van het 

wetsontwerp. De advocatuur vindt echter dat dit wetsontwerp veel te eng wordt ingevuld. Zij 

zijn dan ook voorstander van een compleet nieuwe invulling van ons rechtssysteem in de zin 

van een accusatoire rechtspleging waar de wapengelijkheid kan worden gegarandeerd. 

Daarenboven stellen ze dat een wetgeving niet nodig is gezien de interpretatie van het 

E.H.R.M. met betrekking tot art. 6 §3, c) rechtstreeks van toepassing is op onze Belgische 

praktijk. De politie, magistratuur zien het wetsontwerp niet echt als een vooruitgang maar 

stellen daarentegen wel vast dat een wettelijk implementatie noodzakelijk wordt geacht om te 

voldoen aan de Europese rechtspraak van het E.H.R.M. 

De alternatieve mogelijkheden om de advocaat te vervangen lijken niet echt wenselijk daar 

het E.H.R.M. weldegelijk een bijstand van de advocaat tijdens het politioneel verhoor voor 

ogen heeft voor elke verdachte persoon. Daarom lijkt een hogere strafdrempel, maar ook het 
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loutere aanwezigheidsrecht voor de onderzoeksrechter, onvoldoende voor het E.H.R.M. Een 

goede aanvulling van de bijstand tijdens het verhoor daarentegen kan liggen in de auditieve 

registratie. Hierdoor zouden bepaalde discussies tijdens het verhoor kunnen verholpen 

worden. Daarentegen kan men wel de concrete omstandigheden tijdens het verhoor niet op 

audiocassette vastleggen waardoor een audiovisuele registratie tijdens het verhoor het meest 

wenselijk lijkt. De kostprijs van een kwaliteitsvolle installatie voor audiovisuele registratie 

zou echter de keuze van de wetgever voor een auditieve registratie kunnen verantwoorden.      
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Deel 4: Algemeen Besluit 

In deze bijdrage kunnen we op basis van literatuurstudie en praktijkinterviews van 

sleutelfiguren uit de magistratuur, advocatuur, politie en politiek komen tot drie vaststellingen 

die betrekking hebben op de bijstand van de advocaat tijdens het politioneel 

verdachtenverhoor.   

 

Ten eerste werd op basis van literatuur, wetgeving en rechtspraak nagegaan of het E.H.R.M in 

zijn rechtspraak daadwerkelijk een bijstand van de advocaat tijdens het politioneel 

verdachtenverhoor impliceert. De interpretatie van art. 6 §3, c) is in de loop der jaren enorm 

geëvolueerd. Een eerste evolutie ontstond er naar aanleiding van de arresten Can, S. en 

Imbrioscia. In deze rechtspraak gaf het E.C.R.M. en later ook het E.H.R.M. aan dat de 

bijstand niet louter moet geboden in de fase voor de rechter maar dat de verdachte ook reeds 

nood heeft aan bijstand van een advocaat in de fase van het vooronderzoek. In latere 

rechtspraak haalde het E.H.R.M aan dat een bijstand van de advocaat dient geboden te worden 

gedurende de arrestatietermijn bij de politie. Dit betekent nog geen afdwingbaar recht op 

bijstand van de advocaat tijdens het politioneel verhoor maar toont echter wel aan dat het 

E.H.R.M. toen reeds minimaal de voorkeur gaf aan een consultatierecht tussen advocaat en 

verdachte voorafgaand aan het politioneel verhoor. Het E.H.R.M. spreekt steeds over een niet 

absoluut recht op bijstand waarbij een beperking steeds moet bekeken worden vanuit het 

vrijwaren van een eerlijk proces gedurende de volledige procedure. Het recht op bijstand werd 

gezien als één manier om de rechten van de verdediging te waarborgen maar het was geen 

conditio sine qua non om te spreken over een eerlijk proces. De zaak Salduz zorgde voor een 

nieuwe evolutie in de interpretatie van het recht op bijstand. De rechter sprak zich voor het 

eerst uit over de nood aan een bijstand gedurende “the first interrogation by the police”. 

Daarentegen ontstond er in de rechtsleer nog veel discussie over de exacte betekenis van deze 

rechtspraak. Het E.H.R.M. bleef echter niet stil zitten en ook na het arrest Salduz bleef het in 

diverse zaken de voorkeur geven aan het recht op bijstand tijdens het politioneel verhoor. 

België werd op de vingers getikt en Frankrijk werd zelfs veroordeeld. Het E.H.R.M. gaf 

immers aan dat de verdachte gedurende zijn “garde à vue” wel recht heeft op zijn advocaat 

“pendant les interrogatoires”. Er tekent zich dus duidelijk een nood aan bijstand van de 

advocaat tijdens het politioneel verdachtenverhoor af.  
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Ten tweede werd er in deze bijdrage onderzoek gevoerd naar de praktische haalbaarheid van 

deze nood aan bijstand. De beroepsgroepen geven aan dat er op vijf vlakken enorm zal 

moeten geïnvesteerd worden om de advocaat toegang te verlenen tot het politiecommissariaat 

en het verhoor.  

Het vergt vooreerst een grote organisatorische kunst om deze bijstand praktisch en effectief 

tot uitvoering te brengen. Een grote tekortkoming ligt momenteel in de beperkte (logistieke) 

ruimte binnen de politiediensten. De politiecommissariaten worden geconfronteerd met te 

kleine verhoorlokalen en beantwoorden onvoldoende aan de veiligheidscriteria om een 

vertrouwelijk overleg tussen advocaat en verdachte te organiseren. Daarnaast zal de 

advocatuur op centrale plaatsen een piketdienst moeten organiseren om continu bijstand aan 

de verdachte te verlenen. Dit is geenszins een eenvoudige taak, rekening houdende met de 

korte arrestatietermijn en de geografische verspreiding van de politiekorpsen. De bereidheid 

van de advocaten om in een dergelijke permanente bijstandsregeling te voorzien zal moeten 

gestimuleerd worden. Zowel een financiële tussenkomst als de mogelijkheid om een volgrecht 

te verbinden aan de toegewezen piketadvocaat kunnen de slaagkansen van een dergelijke 

piketdienst vergroten.  

Vervolgens zullen de politiediensten ook meer moeten investeren in andere 

onderzoekstechnieken. Bepaalde technieken zullen echter in onbruik geraken gezien de 

advocaat immers een grote impact op het verhoor zal hebben omwille van zijn controlerende 

en beschermende functie tijdens het verhoor. De aanwezigheid zal tevens een grotere 

verantwoordelijkheid bij zowel de politieambtenaar als de advocaat teweeg brengen. De 

politieambtenaar dient wanneer er een strafdrempel wordt gehanteerd een juiste afweging te 

maken met betrekking tot de vraag of de verdachte al dan niet in aanmerking komt voor het 

recht op bijstand. Daarnaast zal ook de advocaat tegenover zijn cliënt een grote 

verantwoordelijkheid moeten opnemen gezien hij tijdens het verhoor zorgvuldig en 

nauwgezet de rechten van de verdediging dient te waarborgen. Volksvertegenwoordiger 

Landuyt hoopt dan ook dat het permanentiesysteem van de advocaten niet tot een formaliteit 

wordt herleid zoals dit momenteel bij jeugdzaken soms tot uiting komt. De politieambtenaren 

geven aan dat de impact van de advocaat teven afhangt van de bewijslast en het specifieke 

misdrijf dat tijdens het verhoor wordt behandeld. Hoe groter de bewijselementen tegen de 

verdachte, hoe kleiner de bewijswaarde van het verhoor. De impact van de advocaat op het 

verhoor wordt tot een minimum herleid gezien in bepaalde gevallen het verhoren van een 

verdachte zelfs niet nodig is om de schuld te kunnen aantonen. Daarenboven speelt ook het 

specifieke misdrijf dat behandeld wordt een belangrijke rol. Bij economische zaken blijkt 
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momenteel reeds dat de aanwezigheid van de advocaat weinig hinder teweeg brengt. De 

impact bij zedendelicten daarentegen lijkt men niet te mogen onderschatten gezien bepaalde 

verhoortechnieken in onbruik raken. Men zal meer gaan investeren in technische en 

wetenschappelijke politie waardoor de kosten van het vooronderzoek zullen toenemen.  

Voorts dient men ook rekening te houden met een investering in de politiecapaciteit. De 

voorafgaande consultatie en de wachttijden die worden veroorzaakt, zullen ervoor zorgen dat 

er meer bewakend politiepersoneel zal moeten optreden. Daarenboven zal de aanwezigheid 

van de advocaat ervoor zorgen dat ook tijdens eenvoudige verhoren capaciteit verloren gaat 

gezien de verhoorders minder geneigd zijn om alleen de confrontatie met de verdachte en 

advocaat aan te gaan.  

Bijkomend moet men ook een investering in opleidingen voor advocaten en politieambtenaren 

mogelijk maken. Momenteel zijn er in Antwerpen reeds opleidingen van start gegaan die de 

advocaten aanleren hoe ze op een correcte communicatieve manier moeten omgaan met deze 

nieuwe situatie. Door middel van theoretische uitgangspunten en praktische rollenspelen 

worden hen bepaalde vaardigheden bijgebracht. Eveneens zal de politie moeten investeren in 

soortgelijke opleidingen die de politieambtenaar in staat stellen om enkele theoretische en 

praktijkgerichte vaardigheden te herhalen of aan te leren. 

Wanneer we de voorgaande investeringen bekijken komen we tot een hoog oplopende 

financiële kost. Uitgezonderd de kosten voor organisatie, politiecapaciteit en opleidingen zal 

ook de kost voor de beëdigde tolk enorm oplopen. Deze dient namelijk ook de voorafgaande 

consultatie tussen advocaat en verdachte te vertalen waardoor er twijfelt ontstaat of deze tolk 

ook het verhoor mag vertalen gezien hij als partijdig kan beschouwd worden naar aanleiding 

van de verleende diensten tijdens de consultatie. Alle voorgaande kosten zorgen ervoor dat de 

wetgever een enorme financiële injectie zal moeten uitvoeren. Op basis van een simulatie bij 

het parket van Antwerpen kwam men op jaarbasis tot een geschatte meerkost van 25 tot 30 

miljoen euro.  

 

Ten derde werd het huidig wetsontwerp dat momenteel in de Kamer van 

volksvertegenwoordigers wordt behandeld tijdens de praktijkinterviews door de verschillende 

beroepsgroepen geanalyseerd. De advocatuur is niet echt te vinden voor het huidige 

wetsontwerp omdat het de rol van de advocatuur die het E.H.R.M. voor ogen heeft, eerder 

beperkt. Voor hen is een wettelijke implementatie zelf niet nodig gezien art. 6 §3, c) 

E.V.R.M. ook in België een rechtreeks werkende kracht heeft. Voor de advocaten is deze 

bijstand zeker niet het eindpunt. Ze pleiten voor een complete hervorming van ons inquisitoir 
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rechtssysteem. Volgens hen biedt het Angelsaksische accusatoire rechtssysteem meer 

waarborgen voor de wapengelijkheid die het E.H.R.M. voor ogen heeft. Dit zal een grondige 

hervorming teweeg brengen, maar misschien is het wel noodzakelijk als het E.H.R.M. nieuwe 

accusatoire invloeden blijft invoeren. De politie en magistratuur daarentegen vinden een 

implementatie van het huidige wetsontwerp wel noodzakelijk om aan de Europese rechtspraak 

tegemoet te komen. Dit betekent niet dat zij voorstander zijn van een bijstand van de advocaat 

tijdens het verhoor maar gezien de Europese evolutie lijkt men te berusten in deze situatie. 

Een evolutie in de zin van een accusatoire rechtsprocedure vinden zij niet wenselijk. Ze 

achten veel waarde aan de huidige inquisitoire rechtswaarborgen. Volksvertegenwoordiger 

Landuyt vreest voornamelijk dat de bijstand veel geld zal opslorpen om de rechten van de 

verdediging te waarborgen terwijl dit ten koste kan gaan van de bijstand voor de rechten van 

het slachtoffer.   

De sleutelfiguren hebben twee alternatieve mogelijkheden aangehaald die de bijstand van de 

advocaat kunnen vervangen. Het louter voorzien van een consultatie kan vooreerst de impact 

op het verhoor en de financiële consequenties enigszins beperken. Toch lijkt deze keuze niet 

wenselijk gezien de huidige rechtspraak van het E.H.R.M. Daarenboven toont Nederlands 

onderzoek aan dat advocaten hun cliënten tijdens de consultatie aansporen om gebruik te 

maken van hun zwijgrecht. Daarenboven volgt uit hun resultaten dat het gebruik van het 

zwijgrecht tijdens het verhoor in afwezigheid van een advocaat gepaard gaat met een grotere 

intimidatie van verdachten door politieambtenaren. Daardoor is het wenselijk om het 

consultatierecht en het aanwezigheidsrecht in combinatie toe te passen. Een tweede 

alternatieve mogelijkheid is het registreren van het verhoor. Een auditieve registratie is veel 

goedkoper dan een audiovisuele maar is daarentegen ook minder indringend en informatief. 

Audiovisuele opnames kunnen deskundigen en politieambtenaren namelijk ook nadien 

gebruiken om meer informatie over het verhoor te achterhalen en om de technieken van de 

rechercheur te verbeteren. Registreren van het verhoor heeft echter als nadeel dat schendingen 

slecht reactief kunnen verholpen worden. Wanneer we de rechten van de verdediging actief en 

objectief willen waarborgen moet de wetgever de combinatie registratie en aanwezigheid van 

de advocaat toepassen.  

 

De wetgever heeft in zijn wetsontwerp de voorkeur aan een bijstand van de advocaat voor en 

tijdens het politioneel verdachtenverhoor. Door dit wetsontwerp lijkt België tegemoet te 

komen aan de Europese rechtspraak van het E.H.R.M en de aanbevelingen van het CPT. De 

wetgever heeft echter geen objectieve controle tijdens het verhoor voorzien. Dit kan weleens 
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zorgen voor discussies over bepaalde situaties tijdens het verhoor. Een auditieve opname van 

het verhoor in aanwezigheid van de advocaat zou deze discussie kunnen vermijden. Toch 

zorgt dit alweer voor een extra kost en de vraag blijft dan ook of deze bijstand van de 

advocaat wel financieel haalbaar is. België zou 22 miljard euro moeten besparen. Is het dan 

nog wenselijk om te gaan investeren in deze rechten voor de verdediging ten koste van andere 

maatschappelijke eisen en belangen? Daarentegen mogen we de waarschuwing van het 

E.H.R.M. in de zaak Bouglame v. België niet uit het oog verliezen. Het is dan ook een goede 

evolutie dat het recht op bijstand van de advocaat in de fase voor de onderzoeksrechter 

momenteel reeds in Brussel, Gent en Antwerpen wordt gewaarborgd. Dit is een eerste stap in 

de goede richting en meteen een soort proefproject om de negatieve aspecten te ontdekken, 

evalueren en aan te pakken. 

 

Deze rechtsproblematiek zal met een invoering van het recht op bijstand zeker niet worden 

opgelost. Het is nu al duidelijk dat er in de praktijk enorme praktische problemen zullen 

opduiken. Zoals substituut-procureur Van Praet reeds aanhaalde zal men eens het systeem 

wordt ingevoerd, snel klaar moeten staan om het grondig te evalueren en de negatieve 

aspecten weg te filteren. Bij aanvang zal elke beroepsgroep de nodige bereidheid aan de dag 

moeten leggen en proberen om een goede verstandhouding met de andere partij te creëren. Dit 

zal nodig zijn om een werkbaar systeem te organiseren en om zo een tweestrijd tussen de 

onderzoekende instanties en de advocatuur te vermijden. 
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Bijlagen 
 

Bijlage 1: Tabel evolutie rechtspraak E.H.R.M. 
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Bijlage 2: Keuze van contactpersonen 

In deze bijlage wordt het verloop van de interviewreeks nader toegelicht. De personen werden 

via telefoon en mail steeds in kennis gesteld van de centrale doelstellingen van het interview 

en van het feit dat het gesprek via dictafoon werd opgenomen; nadien letterlijk werd 

uitgeschreven (eventueel kon geraadpleegd worden) en dat relevante stukken zouden gebruikt 

worden naar aanleiding van deze masterproef.  

1. Waarom interviews? 

Er werden interviews afgenomen om een beter zicht te krijgen op de huidige verhoorsituatie. 

Door de literatuurstudie kon ik wel een goed zicht krijgen van de Europese en nationale 

rechtspraak maar door gebruik te maken van praktijkinterviews kon er een beter beeld 

gevormd worden van de huidige praktijksituatie. Op basis van de interviews kreeg ik een 

ruimer zicht op de problemen die zich momenteel reeds in de praktijk aftekenen en de hoe 

deze praktijkpersonen daarop reageren.  

2. Keuze sleutelfiguren 

De keuze van de sleutelfiguren zijn gebaseerd op drie criteria. Ten eerste werden de personen 

geselecteerd op basis van hun kennis over het verhoor, de verhoortechnieken, de wetgeving, 

het beleid. Ten tweede werd er geopteerd om alle relevante actoren aan het woord te laten, 

met name personen uit de politie, magistratuur, advocatuur en politiek. Om een globaal beeld 

te krijgen van de problematiek werd er ten derde rekening gehouden met een zekere mate van 

geografische spreiding.  

 

In deze interviewreeks word de Politie als beroepsgroep vertegenwoordigd door zes personen. 

Een eerste is Marc Bockstaele, Hoofdcommissaris bij de Federale Gerechtelijke Politie te 

Gent. Hij heeft een enorme ervaring als rechercheur in moordzaken en stelt tevens de 

cursussen verhoortechnieken en leugendetectie samen. Zijn talrijke publicaties in boeken en 

tijdschriften getuigen van zijn kennis over het thema. Hij kent de huidige verhoorsituatie en 

kan dan ook goed inschatten welke problemen een dergelijke implementatie zal teweeg 

brengen. De tweede persoon is Eric Wauters, Adjunct-Secretaris bij de Vaste Commissie 

Lokale Politie te Brussel. Hij is pilootverantwoordelijk van de dienst VCLP en heeft kennis 

van de praktijk gezien hij voorheen bij de lokale politiedienst was tewerkgesteld. Een derde 

interview vond plaats in aanwezigheid van Sonia De Bruyne, Vincianne Pötgens en Lotte 

Smets. De Bruyne en Pötgens vertegenwoordigen de lokale politie Antwerpen. De Bruyne 

heeft jaren bij de jeugdbrigade gewerkt en was ook docente videoverhoor voor minderjarigen. 
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Pötgens is juriste en ondersteunt vanuit haar juridische achtergrond de lokale politie van 

Antwerpen. Lotte Smets was ook aanwezig tijdens het gesprek. Zij is gerechtspsychologe en 

medewerkster aan de Universiteit Gent. Ten vierde werd er beroep gedaan op de lokale 

zedensectie te Gent. Deze sectie werd vertegenwoordigd door Johan Vanderscheuren en 

Jean-Pierre Raes. Ze bezitten beiden een grote kennis over de verhoorpraktijk en het 

videoverhoor. Ze krijgen momenteel reeds verzoeken om bepaalde verhoren in aanwezigheid 

van de advocaat te laten doorgaan. Ook voorheen werden zij reeds in het kader van 

jeugdzaken geconfronteerd met de bijstand van de advocaat en de praktische problemen die 

hierbij kunnen optreden. Een vijfde interview werd afgenomen van Wim Decuypere, 

hoofdinspecteur bij de FGP Gent. Hij werkt bij de sectie EcoFin die instaat voor de  

economische en financiële misdrijven. Binnen deze dienst worden er regelmatig verhoren 

afgenomen in het bijzijn van een advocaat. Het was dan ook handig om ook zijn versie van de 

problematiek te horen. Als laatste vertegenwoordiger van de beroepsgroep politie werd 

gekozen voor René Van Loon, Nederlandse politieambtenaar bij de Regionale 

recherchedienst. Hij volgde het experiment “raadsman bij politieverhoor” op en kon vanuit dit 

experimenteel oogpunt een meerwaarde bieden in deze bijdrage met betrekking tot de 

praktische problemen die gepaard gaan met de bijstand van de advocaat.    

 

De magistratuur werd vertegenwoordigd door drie personen. De eerste is Myriam Van Praet, 

Substituut-procureur bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent. Zij kon een uitgebreid beeld 

schetsen van de problemen die een eventuele implementatie te weeg kan brengen voor de 

werking van zowel de politiemensen, magistraten en advocaten. Het parket was tevens op het 

moment van het interview bezig met het opstellen van de nieuwe omzendbrief met betrekking 

tot de bijstand in de fase voor de onderzoeksrechter. Een tweede ondervraagde persoon is 

Karel Van Cauwenberghe, onderzoeksrechter te Antwerpen. Momenteel wordt hij reeds 

geconfronteerd met een aanwezige advocaat tijdens zijn verhoren. Hij weet dus wat de 

praktische implicaties zijn op zijn niveau. Tevens tonen zijn publicaties aan dat hij de Salduz 

problematiek reeds van bij aanvang heeft bestudeerd. Als laatste magistraat werd Martin 

Minnaert, huidig raadsheer in het Hof van Beroep te gent en voormalig onderzoeksrechter, 

geïnterviewd. Hij kent de praktijk vanuit zijn ervaring als onderzoeksrechter en heeft een 

brede kennis over ons Belgisch rechtssysteem. Door zijn dubbele werkervaring kan hij de 

consequenties uit beide beroepsgroepen toelichten. 
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Als derde beroepsgroep werd de advocatuur ondervraagd. Als eerste werd Dirk Grootjans 

naar zijn bevindingen gevraagd. Grootjans is stafhouder van de „Orde van advocaten‟ te 

Antwerpen. Gezien de advocaten in Antwerpen reeds een piketdienst en bijhorende 

opleidingen organiseren, was zijn bijdrage dan ook uitermate nuttig voor deze thesis. 

Eenzelfde redenering is van toepassing op de Brussels stafhouder van de „Nederlandse orde 

van advocaten‟ te Brussel Dirk Van Gerven. In Brussel echter worden nog geen opleidingen 

voorzien maar er worden wel centrale piketdiensten georganiseerd in het Brusselse 

gerechtsgebouw. Als laatste vertegenwoordiger van de advocatuur werd beroep gedaan op 

Gerard Van der Meer. Hij is advocaat in Amsterdam en heeft reeds meerdere malen bijstand 

verleent zowel voorafgaand als tijdens de verhoren bij de politiediensten. Hij kon dan ook een 

meerwaarde geven aan dit onderzoek gezien zijn voorkennis over de bijstand bij de 

politiediensten. Deze advocaten zijn in België momenteel niet zo talrijk. 

 

Als laatste werd beroep gedaan op volksvertegenwoordiger en advocaat Renaat Landuyt. 

Vermits deze kwestie momenteel wordt behandeld in de Kamer van volksvertegenwoordigers 

was het ook interessant om deze kwestie vanuit een specifieke politieke hoek te bekijken. 

Uiteraard kan zijn mening niet veralgemeend worden tot een algemeen politieke gedachte 

maar zijn invalshoek als „vertegenwoordiger van het volk‟ zorgde voor een nieuwe kijk op de 

situatie. 
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Bijlage 3: Verzoek advocaat voor aanwezigheid politiedienst bij consultatie 
 

 


