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“Freedom does not come about by itself. It has to be struggled for, and then defended anew, 

every day of our lives.”1 

Angela Merkel 

 

                                                           
1 J. VINOCUR, « Obama, Merkel and freedom », The International Herald Tribune, 3 mei 2011, 2. 
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Samenvatting 

Alle rechten, eveneens de mensenrechten, zijn plaats- en tijdsgebonden. In onze 

maatschappij heerst een visie waarin deze rechten in een democratisch kader moeten 

verzekerd worden. In deze masterproef ga ik nader in op het recht van verdediging. Op 

Europees niveau nam men een routekaart aan met als einddoel tot een versterking van deze 

rechten te komen. De routekaart bestaat uit vijf maatregelen. Tot op heden werden drie van 

deze maatregelen in een Europese richtlijn verankerd. In deze masterproef bespreek ik de 

richtlijnen besproken bekijk ik of zij hun eindtermen waarmaken. Dragen de richtlijnen bij tot 

een effectieve verbetering van de rechten van verdediging en hebben de lidstaten België, 

Frankrijk en Nederland de implementatie met zorg uitgevoerd? Zijn we met andere woorden 

een stap dichter bij die Europese gemeenschap waarin vrijheid, veiligheid en recht een 

belangrijke plaats innemen? 

Een eerste richtlijn betreft het recht op vertaling en vertolking in de strafprocedure. 

Tot op heden blijkt de richtlijn niet tot de topprioriteit van de minister van Justitie te behoren. 

Een volledige implementatie is dan ook nog niet gebeurd. Enkel een wet houdende een 

nationaal register en statuut voor beëdigd vertalers en tolken werd ingevoerd en meer 

aandacht wordt besteed aan de kwaliteitsvereisten van hun diensten. Een lichtpunt in de 

duisternis, want aan hun loon wordt niet gesleuteld. Alhoewel de Belgische wetgeving op heel 

wat punten in overeenstemming is met de richtlijn, dringen enkele aanpassingen zich op. De 

taalkennis van een raadsman mag niet langer gelden als voldoende waarborg en de bijstand 

van een tolk moet men sneller waarborgen. Een alomvattende uitoefening doorheen de hele 

strafprocedure van het recht moet voorkomen dat men een onderscheid maakt tussen personen 

naargelang hun financiële toestand. Een aandachtspunt zal het definiëren zijn van de termen 

‘strafzaken’ en ‘essentiële processtukken’. Een duidelijke definiëring zal namelijk meer 

bijdragen aan de rechtszekerheid. Uit de rechtsvergelijking is gebleken dat een te restrictieve 

aanpak niet steeds de gewenste efficiëntie met zich mee brengt. Uit gemiste kansen moet men 

leren. 

Een tweede richtlijn gaat over het recht op informatie. Een eerste luik betreft de afgifte 

van een ‘letter of rights’ waarin de rechten waarover een verdachte beschikt zijn opgesomd. 

Deze rechten differentiëren naargelang het stadium waar de procedure zich in bevindt. De 

lidstaten moeten alvast een actieve houding aannemen en beschikken over een grote 

interpretatieruimte. Punt van discussie blijft of deze mededeling mondeling, dan wel 



 

schriftelijk dient plaats te vinden. Nederland blijkt bijvoorbeeld slechts zeer beperkt af te 

wijken van de mondelinge procescultuur. Een tweede luik van de richtlijn gaat over de 

toegang tot de essentiële processtukken. Dit is belangrijk om de rechtmatigheid van een 

aanhouding of detentie te beoordelen. Lacune blijkt ook hier de afwezigheid van een definitie. 

Wat is essentieel en vanaf welk tijdstip dient de toegang tot het integrale dossier gegarandeerd 

te worden? In België slechts na het opsporingsonderzoek, in Nederland onmiddellijk na het 

eerste verhoor of tijdens het voorbereidend onderzoek na specifiek verzoek, en in Frankrijk 

slechts bij vervolging door de rechtbank. Bewijselementen zijn volgens de wetgever niet 

nodig om tot een legaliteitscontrole over te gaan. Aangezien ook geen duidelijkheid bestaat 

omtrent de nodige informatie over eventuele beperkingen van dit recht boet de effectiviteit 

van de richtlijn aan waarde in. 

De derde richtlijn houdt zich tenslotte bezig met het vraagstuk juridisch advies en 

bijstand. Hoewel de rechtspraak van het EHRM reeds een ruime bescherming biedt aan 

verdachten, blijkt een bijkomende verankering in de richtlijn en dus ook in de nationale 

wetgeving geen verloren moeite. België nam belangrijke stappen naar aanleiding van de 

Salduz-rechtspraak, maar wijzigingen dringen zich op. De vrijheidsbeneming zal bijvoorbeeld 

niet langer het criterium mogen zijn die het pakket rechten bepaalt. De bijstand van een 

raadsman verdient veel aandacht. Ook een verruiming van de bijstand is nodig, wat eveneens 

het geval is met de rol van de advocaat tijdens verhoren en onderzoekshandelingen. Een 

bloempotfunctie handhaven blijkt onaanvaardbaar. Deze vaststelling geldt eveneens voor 

buurlanden Nederland en Frankrijk. Ook wat het recht op communicatie met derden en 

consulaire autoriteiten betreft in België, zijn veranderingen noodzakelijk. 

Wanneer we de richtlijnen in het geheel bekijken, zien we dat ze vooral sterk 

aanleunen bij een accusatoire rechtspleging. Implementatie brengt in landen met een 

inquisitoire procescultuur dus wat meer moeilijkheden met zich mee. Deze zijn echter niet 

onoverkomelijk. De nodige budgetten moeten vrijgemaakt worden teneinde een evenwicht te 

vinden tussen de bescherming van de rechten van verdediging en de waarheidsvinding. Ten 

rade gaan bij mensen die zich in de praktijk hier mee bezig houden is sterk aangewezen om 

kwaliteit en effectiviteit te waarborgen.  
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Hoofdstuk I. Inleiding 

1. TOTSTANDKOMING ROUTEKAART TOT VERSTERKING VAN PROCEDURELE RECHTEN - Het 

Verdrag van Lissabon2, zoals goedgekeurd op 17 december 2007, is de voltooiing van een 

lange weg naar de creatie van een efficiënter, samenhangend en democratisch Europese Unie-

gebied. Het Verdrag wijzigde de twee belangrijke oprichtingsverdragen betreffende de 

Europese Unie (EU), met name het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en het 

Verdrag tot oprichting van de Europese gemeenschap.3 Hoewel het Verdrag van Lissabon een 

hele resem aan doelstellingen bevat, deze masterproef focussen op art. 2.2 van het Verdrag: 

de creatie van een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht. Deze doelstelling werd verder 

geïnternaliseerd in het Programma van Stockholm4 en is een reflectie van het vonnis van het 

Hof van Justitie in Gözütok en Brugge in 2003.5 Hier werd bepaald dat er een noodzaak 

bestaat tot wederzijds vertrouwen in de strafrechtsystemen.6  Het Programma bevat een 

Routekaart tot versterking van procedurele rechten van verdachten of beschuldigde personen 

in strafzaken7 voor de periode 2010-2014, om de voormelde intentie te kunnen realiseren, of 

ten minste om er voor te zorgen dat we stappen in de juiste richting zetten. In het Programma 

wil men onder andere opkomen voor de rechten van de burger.8 Ook wil men het leven van de 

burger gemakkelijker maken9 en hen beschermen.10 Als laatste beoogt men de bevordering 

van een meer geïntegreerde samenleving.11 Het Programma, en de politieke doelstellingen die 

we er in terug vinden, voert men naar aanleiding van een omzetting van de Europese 

Commissie uit via een Actieplan.12 Dit plan bevat de pistes die men moot doorlopen alvorens 

we de hierboven vermelde prioriteiten kunnen verwezenlijken.  

 

                                                           
2 Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot 

oprichting van de Europese Gemeenschap van 13 december 2007, Pb.C 17 december 2007, afl. 306. 
3 Nu : Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (Geconsolideerde Versie), Pb.C 26 oktober 2012, 

afl. 326,47. 
4 Het programma van Stockholm – Een open en veilig Europa ten dienste en ter bescherming van de burger, 

Europese Raad nr. 2010/C 115/01, Pub.C 4 mei 2010, afl. 115, 1 (hierna : Programma van Stockholm).  
5 HvJ C-187/01 en C-385/01, Gözütok en Brügge, 2003. 
6 L. BUONO, «From Tampere to The Hague and beyond : towards the Stockholm Programme in the area of 

freedom, security and justice», ERA 2009, 333. 
7 Resolutie Raad nr. 2009/C 295/01, 30 november 2009 over een routekaart ter versterking van de procedurele 

rechten van verdachten en beklaagden in strafprocedures, Pb.C 4 december 2009, afl.295, 1 (hierna : Resolutie 

Routekaart). 
8 Artikel 2 Programma van Stockholm. 
9 Artikel 3 Programma van Stockholm. 
10 Artikel 4 Programma van Stockholm. 
11 Artikels 5, 6 en 7 Programma van Stockholm. 
12 Artikel 1.2.10 Programma van Stockholm. 
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2. INHOUD ROUTEKAART PROCEDURELE RECHTEN - In de Routekaart Procedurele 

Rechten besteedt men aandacht aan de procedurele rechten van de verdachten. Vaak betreft 

het rechten die reeds onder artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 

(EVRM) gebracht kunnen worden, maar  het feit dat de EU de routekaart noodzakelijk acht, 

toont aan dat deze basis niet voldoende is om tot een effectieve waarborg van de procedurele 

rechten te komen. Indien daarenboven het nationaal recht de procedurele rechten erkent, 

voldoet de implementatie vaak niet aan de standaarden zoals gesteld door het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens (EHRM). Toen het concept wederzijdse erkenning werd 

ingevoerd, focuste men op juridische en politionele samenwerking. Dit echter ten koste van 

de rechten op verdediging. Een versteviging van deze rechten is aldus noodzakelijk. Dit 

gebeurt via een categorisatie in 6 maatregelen waarvoor telkens een kaderbesluit wordt 

opgesteld teneinde de beoogde doelstellingen te realiseren. Eveneens meldt men dat de 

maatregelen in de bijlage bij de resolutie niet uitputtend zijn. De Raad dient zich dus verder te 

buigen over de vraag of andere procedurele rechten moeten worden beschermd.13 Het doel 

van de Routekaart is dus niet noodzakelijk het zetten van nieuwe standaarden, maar het 

verbeteren van de efficiëntie en de transparantie van de huidige maatregelen, alsook de 

effectieve toepassing ervan te waarborgen.14 De geviseerde maatregelen betreffen het recht op 

vertaling en vertolking, het recht op informatie over respectievelijk de rechten en de 

beschuldiging, het recht op juridisch advies en bijstand, het recht op communicatie met 

familie, werkgevers en consulaire autoriteiten, de bijzondere waarborgen voor kwetsbare 

verdachten of beklaagden en als laatste het opstellen van een groenboek omtrent de 

voorlopige hechtenis.15 

 

3. TOEKOMST - Tot op heden werden de eerste drie doelstellingen omgezet in 

richtlijnen.16 Verder werkt men aan een voorstel voor een richtlijn betreffende procedurele 

waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure, alsook aan 

                                                           
13 Artikel 12 Resolutie Routekaart. 
14 WILLEMS, A., An evaluation of the EU Roadmap on criminal procedural rights from both a substantive and 

governance perspective, LL.M (R) Thesis University of Glasgow, 2013, 109 p., http://theses.gla.ac.uk.  
15 Bijlage bij Resolutie Routekaart. 
16 Richtlijn Europees Parlement en Raad nr. 2010/64/EU, 20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking en 

vertaling in strafprocedures, Pb.L 26 oktober 2010, afl. 280, 1 (hierna: Richtlijn 2010/64/EU) ; Richtlijn 

Europees Parlement en Raad nr. 2012/13/EU, 22 mei 2012 betreffende het recht op informatie in 

strafprocedures, Pb.L 1 juni 2012, afl. 142, 1 (hierna : Richtlijn 2012/13/EU) ; Richtlijn Europees Parlement en 

Raad nr. 2013/48/EU, 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in 

procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten 

brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de 

vrijheidsbeneming, Pb.L. 6 november 2013, afl. 294, 1 (hierna : Richtlijn 2013/48/EU). 

http://theses.gla.ac.uk/


 

 
3 

een voorstel betreffende voorlopige rechtsbijstand voor verdachten en beklaagden wie de 

vrijheid is ontnomen en rechtsbijstand in procedures ter uitvoering van een Europees 

aanhoudingsbevel. 

 

4. BEPERKING - In deze masterproef wil ik me graag beperken tot de drie effectief 

gerealiseerde richtlijnen. Per richtlijn behandel ik de oorspronkelijke situatie, de 

veranderingen die de richtlijn met zich mee dient te brengen (of gebracht heeft), alsook hoe 

men dit kan realiseren en of dit de effectief zal zorgen voor een bescherming van de 

procedurele rechten. Hiertoe ga ik na hoe de buurlanden Frankrijk en Nederland met deze 

problematiek omgaan/omgingen. Finaal volgt er een schets van de gevolgen voor ons 

strafrechtslandschap en een uiteindelijke algemene evaluatie. 

§1. Probleemstelling 

5. IMPLEMENTATIE EN GEVOLGEN - Een richtlijn dient omgezet te worden in de nationale 

wetgeving van de lidstaten om uiteindelijk tot een geharmoniseerd geheel te komen in de 

Europese Unie. Aangezien België in het verleden zijn reputatie als slechte leerling op het 

gebied van omzetting heeft weten op te bouwen, en ook nu de deadlines met rasse schreden 

naderen of reeds overschreden zijn, wordt het hoog tijd om aandacht te besteden aan deze 

richtlijnen, alsook aan de concrete gevolgen die de omzetting met zich zal meebrengen.  

§2. Onderzoeksvraag 

6. EFFICIËNTIE EN EFFECTIVITEIT BEREIKT? - Hoe kunnen de richtlijnen inzake de 

versterking van procedurele rechten zo efficiënt mogelijk worden omgezet in de Belgische 

wetgeving en wat betekent de implementatie voor ons huidig strafrechtlandschap? Zal de 

implementatie effectief bijdragen tot een efficiënt en kwalitatief rechtslandschap? Komt er 

wel degelijk een versterking van de rechten van verdediging en wat zijn nu de 

randvoorwaarden waar we dit aan kunnen toetsen? Hoe zijn buurlanden Nederland en 

Frankrijk met deze problematiek omgesprongen en welke mechanismes werden op poten 

gezet? Ik hoop u het antwoord te kunnen bieden in onderstaande masterproef. 

§3. Onderzoeksmethode 

7. INHOUD - Concreet zullen in deze masterproef de drie goedgekeurde richtlijnen – 

Richtlijn 2010/64/EU, Richtlijn 2012/13/EU en Richtlijn 2013/48/EU – geanalyseerd worden 

en bekijk ik wat de invoering van deze richtlijnen voor ons huidig en toekomstig Belgisch 

strafrecht zal betekenen. Daartoe zet ik eerst uiteen wat onze huidige wetgeving bepaalt 
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omtrent deze onderwerpen. Daarna bekijk ik wat de richtlijnen bepalen en in hoeverre onze 

wetgeving daar momenteel nog niet aan beantwoordt. Ten slotte ga ik na hoe we de richtlijnen 

kunnen omzetten (of hoe ze omgezet werden) zonder de vooropgestelde doelstellingen uit het 

oog te verliezen, alsook wat de implementatie concreet voor de burgers zal betekenen en of 

het kostenplaatje de realisatie niet in de weg zal staan. Zullen we uiteindelijk meer moeten 

betalen om toegang tot justitie te verkrijgen en is dit niet in strijd met de doelstelling van 

versterkte rechten van verdediging? Moet er een associatie van tolken komen en mag een 

erkend tolk dan meer geld vragen van de burger (omdat hij zogezegd goed aangeschreven 

staat)? Het zijn enkele van de vragen die in de masterproef aan bod zullen komen.  

 

8. WERKWIJZE - De masterproef vangt aan met een vooral beschrijvend deel waarin ik de 

verschillende wetgevende documenten bespreek. Ik zal de huidige strafwetgeving (beperkt tot 

de drie hoofdzaken uit de richtlijnen) en de richtlijnen bekijken en met elkaar vergelijken, 

waardoor de belangrijkste verschilpunten naar voren zullen komen. Deze verschilpunten moet 

men uiteindelijk wegwerken door middel van implementatiewetgeving. Om te onderzoeken 

hoe dit het best in zijn werk gaat zal een rechtsvergelijkende methode toegepast worden. Met 

name de situatie in Nederland en Frankrijk bekijk ik van naderbij. Verschillende 

beleidsdocumenten worden hierbij geanalyseerd. Het strafrechtsysteem van Frankrijk leunt 

zeer dicht aan bij dat van België (inquisitoir) waardoor hier mogelijks iets te leren valt. 

Nederland kent een eerder gemengde strafprocedure. Ik zou het interessant vinden om te 

bekijken of er ook op andere punten in de wetgeving verschillen te vinden zijn en hoe zij de 

implementatie dan aanpakken/aangepakt hebben. Dit kan namelijk opnieuw resulteren in een 

afweging van mogelijkheden voor de Belgische wetgever. 
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Hoofdstuk II. Vertaling en vertolking 

9. INLEIDING - In een samenleving die alsmaar meer gericht is op globalisatie zijn 

vertaling en vertolking in juridische procedures een absolute noodzaak. De Staat moet er voor 

zorgen dat de verdachte steeds recht heeft op een vertaler of tolk, naargelang de situatie 

waarin deze dient ingezet te worden. De aanwezigheid van dergelijk persoon heeft namelijk 

een enorme invloed op de verdedigingsrechten van de persoon die zich op hun diensten wil 

beroepen. Het is onmogelijk om zich te verdedigen tegen beschuldigingen of een procedure 

waarvan je de inhoud niet 100% begrijpt. Een theoretisch recht op verdediging dat je in de 

praktijk niet kunt uitvoeren betekent een afwezigheid van dat recht.17  

 

10. EUROPEES NIVEAU - Ook op Europees niveau werd deze noodzaak tot praktische 

realisatie van het recht op verdediging erkend.18 Reeds in 2001 kwam de Europese Commissie 

met een voorstel op de proppen om minimumnormen vast te stellen.19 Dit bleek echter 

vruchteloos aangezien er 3 jaar na datum nog steeds geen overeenstemming bereikt werd. In 

het voorstel voor kaderbesluit van de Raad opteert men om stapsgewijs te werken aan de 

vaststelling van minimumnormen.20 Daarenboven focust de Raad zich enkel op de 

problematiek van vertaling en vertolking, daar waar het eerdere voorstel ruimer was en ook 

andere rechten betrof.   

§1. Situatie voor de komst van Richtlijn 2010/64/EU 

1.  EVRM 

11. VEU, EVRM, HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN EN JURISPRUDENTIE - België dient 

zich op Europees niveau te houden aan het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU). 

Art. 6 VEU bepaalt dat grondrechten, zoals gewaarborgd door het EVRM en voortvloeiend 

uit gemeenschappelijke constitutionele tradities van de lidstaten, geëerbiedigd moeten 

worden. Bekijken we het EVRM van dichterbij, dan zien we dat artikelen 5(2), 6(3a) en 6(3e) 

                                                           
17 M. DAMASCHIN, « The Right to Interpretation and Translation in Criminal Proceedings. The Exigencies 

Imposed by the European Union. National Standards. », Actua U. Danubius Jur. 2012, 32. 
18 J. BULNES, « Free access to interpretation and translation » in C. A. FANEGO (ed.), Procedural safeguards in 

criminal proceedings throughout the European Union, Valladolid, Lex Nova, 2007.  
19 Kaderbesluit Raad nr. 2002/584/JBZ, 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de 

procedures van overlevering tussen de lidstaten, Pb.L. 18 juli 2002, afl. 190, 1.  
20 SEC(2009)916 (Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad betreffende het recht op tolk- en vertaaldiensten) ; 

K. BARD, « The Impact of the Lisbon Reform Treaty in the Field of Criminal Procedural Law », NJECL 2011, 

14-15 ; K. WEIS, « ECBA Autumn Conference 2009 - The Future of Citizen’s Rights in Criminal Proceedings in 

the European Union », NJECL 2010, 120.  
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handelen over het recht op gratis tolk- en vertaaldiensten.21 Ook het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie nam deze rechten over in zijn artikel 6 en zijn artikelen 

47 tot en met 50. De jurisprudentie van het EHRM heeft het recht op kosteloze en 

kwalitatieve bijstand door een tolk eveneens meermaals bevestigd.22  

 

12. BUPO - Artikel 14.3.f Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en politieke 

rechten (BUPO) erkent eveneens het recht van de beklaagde op kosteloze bijstand van een 

tolk. Artikel 27 BUPO regelt dan weer de rechten van minderheden om hun cultuur te beleven 

en eigen taal te gebruiken.  

2.  Belgisch strafrecht 

13. INLEIDING -  In het Belgisch strafrecht vinden we een aantal bepalingen die de bijstand 

van een tolk en de vertaling van essentiële processtukken regelen. Achtereenvolgens zullen de 

wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken23, het koninklijk besluit van 28 

december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken24 en de 

relevante bepalingen uit het Wetboek van Strafvordering25 en – zeer kort - het strafwetboek26 

aan bod komen. Ook Cassatierechtspraak wordt onder de loep genomen. 

2.1. Wet op gebruik der talen in gerechtszaken 

14. WET OP GEBRUIK DER TALEN IN GERECHTSZAKEN - Hoofdstuk II van de Taalwet 

Gerechtszaken handelt specifiek over het gebruik der talen bij het vooronderzoek en het 

onderzoek in strafzaken, alsook voor de strafgerechten in eerste aanleg en voor de Hoven van 

Assisen. 

 

15. ARTIKEL 22: ESSENTIËLE PROCESSTUKKEN IN COMBINATIE MET BELGISCHE CONTEXT - 

Art. 22 Taalwet Gerechtszaken gaat over de vertaling van essentiële processtukken, die 

beperkt worden tot de processen-verbaal, getuigenverklaringen, klachten en 

deskundigenverslagen. Hier dient echter de nuancering gemaakt worden dat de vertaling enkel 
                                                           
21 L. HUYBRECHTS, “De Europese Richtlijn betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures en 

de Belgische wet en rechtspraak », NC, 2011, 2.   
22 EHRM 28 november 1978, nr. 6210/73, Luedicke, Belkacem en Koç/Duitsland ; EHRM 19 december 1989, 

nr. 9783/82, Kamasinski/Oostenrijk, EHRM 19 december 1989, nr. 10964/84, Brozicek/Italië ; EHRM 24 

september 2002, nr. 32771/96, Cuscani/Verenigd Koninkrijk ; EHRM 18 oktober 2006, nr. 18114/02, 

Hermi/Italië. 
23 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, BS 22 juni 1935 (hierna : Taalwet 

Gerechtszaken). 
24 Koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, 

BS 30 december 1950 (hierna : KB gerechtskosten in strafzaken). 
25 Wetboek van strafvordering 17 november 1808, BS 27 november 1808 (hierna : Sv.). 
26 Strafwetboek 8 juni 1867, BS 9 juni 1867, erratum BS 5 oktober 1867, 3133 (hierna : Sw.). 
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kan geschieden indien u zich één van de landstalen niet machtig bent. Concreet is er dus 

sprake van een typische Belgische context met het gebruik van Frans, Nederlands en Duits.  

 

16. ARTIKEL 31, 32, 34, 35 EN 38: ALGEMENE BESCHIKKINGEN - In Hoofdstuk V van deze 

wet vinden we de algemene beschikkingen terug. Ook hier zijn er bepalingen te vinden die 

handelen over de bijstand van een tolk in strafzaken. Art. 31, 1ste lid stelt dat alle partijen die 

persoonlijk verschijnen de taal van hun keuze voor al hun mondelinge verklaringen mogen 

gebruiken. Dit geldt zowel bij ondervragingen van het opsporingsonderzoek en het 

gerechtelijk onderzoek, alsook voor de onderzoeks- en vonnisgerechten. L. HUYBRECHTS 

merkt terecht op dat dit een zeer ruime formulering betreft en veronderstelt dat een persoon 

die de taal van de rechtspleging zou kennen toch een andere taal naar keuze zou mogen 

hanteren.27 Wanneer we overgaan naar het tweede lid stellen we vast dat onderzoekers of de 

rechters die de gebruikte taal niet verstaan beroep kunnen doen op een beëdigd tolk. Het derde 

lid breidt dit uit naar de partijen. Partijen die de taal van de procedure niet machtig zijn  

kunnen zich dus laten bijstaan door een beëdigd tolk. In het vierde lid leren we dat de kosten 

van vertaling ten laste van de staat zijn. Artikel 32 Taalwet Gerechtszaken vermeldt daarnaast 

de mogelijkheid tot het afleggen van getuigenissen in een taal naar keuze. Magistraten of 

verhoorders kunnen dan kosteloos een beroep doen op een beëdigd tolk. Artikel 34 vereist dat 

men op het zittingsblad of in de processen-verbaal de taal vermeldt waarin partijen, klagers, 

getuigen, deskundigen of verdachten hun verklaringen afleggen en welke taal de verhoorde 

voor de pleidooien gebruikt. Artikel 35, derde lid heeft dan weer aan het openbaar ministerie 

(OM) de mogelijkheid om een samenvatting van zijn vordering in één van de landstalen ter 

beschikking te stellen indien een partij of hun raadslieden de taal van de rechtspleging niet 

begrijpen. Ook hier geldt dus weer die typische Belgische context. Daarnaast moeten we er 

rekening mee houden dat dit slechts een mogelijkheid betreft en allerminst een verplichting. 

Artikel 38 bepaalt tenslotte dat een akte die moet betekend worden of waarvan kennisgeving 

vereist is in een ander taalgebied steeds vergezeld zal zijn van een vertaling. Ook hier is er 

dus een beperking tot de landstalen. 

 

17. ARTIKEL 40: NIETIGHEID - Artikel 40 staat in voor de bestraffing van een overtreding 

van de Taalwet Gerechtszaken. Er geldt een absolute nietigheid die aldus van ambtswege door 

de rechter moet uitgesproken worden. Wat opvalt is het tweede lid van ditzelfde artikel. Elk 

                                                           
27 L. HUYBRECHTS, « De Europese Richtlijn betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures 

en de Belgische wet en rechtspraak », NC 2011, 3.  



 

 
8 

niet zuiver voorbereidend vonnis of arrest dat op tegenspraak werd gewezen dekt de 

nietigheid van het exploot en van de overige akten van rechtspleging die het vonnis of het 

arrest zijn voorafgegaan.28 Dit is op zijn minst eigenaardig te noemen aangezien tegenspraak 

niet steeds voldoende garanties biedt. 

2.2. Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in 

strafzaken. 

18. BEPERKING TOT LANDSTALEN - De artikelen 5 tot 10ter van het KB stellen de 

vergoedingen vast voor vertalers en tolken. Samen gelezen met de artikelen 91-95 die 

handelen over de veroordeling tot de kosten wordt duidelijk dat alle kosten van vertalers en 

tolken voor de in België gebruikelijke talen ten laste van de Staat komt, zonder verhaal op de 

veroordeelde partijen.29 Opnieuw een beperking tot de landstalen dus. De Taalwet 

Gerechtszaken die hierboven werd behandeld legt de kosten van elke vertaling en vertolking 

eveneens ten laste van de staat. Ook daar is geen verhaal op de veroordeelde partij mogelijk.  

   2.3. Wetboek van Strafvordering 

19. GEHEIMHOUDING - Artikel 28quinquies, §1 Sv. verplicht iedereen die bij het 

opsporingsonderzoek betrokken is tot geheimhouding. Schending wordt gestraft 

overeenkomstig de bepalingen van artikel 458 Sw. Ook artikel 57, §1 Sv. vertelt ons 

hetzelfde, al zien we hier dat de bepaling zich toespitst op het gerechtelijk onderzoek.  

 

20. HET BEROEP VAN DE TOLK - Artikel 47bis, lid 5 Sv. regelt de bijstand van een tolk bij 

het politieverhoor. Een ondervraagde kan zich in een andere taal dan die van de procedure 

uitdrukken. De persoon kan een verklaring noteren in zijn taal of de ondervragers mogen 

hiertoe een poging wagen. Meestal doet men beroep op een beëdigd tolk. Een regeling van die 

beëdiging blijkt echter afwezig. Het beroep van beëdigd vertaler/tolk is in België niet 

geregeld. Het parket stelt een lijst samen van de aangenomen gerechtsvertalers – en tolken. 

De vereisten om op de lijst te komen zijn het volgen van een opleiding, het behalen van een 

certificaat of diploma en de ondertekening van een deontologische code. De vertalers en 

tolken worden na vervulling van deze voorwaarden beëdigd door de rechtbank van eerste 

aanleg. Dit doet echter geen afbreuk aan de bepaling van artikel 282, lid 1 Sv. De tolk zal 

steeds de daarin vermelde eed moeten afleggen vooraleer hij zijn diensten aanbiedt.  

 

                                                           
28 B. DEJEMEPPE, « Taal, gebied en gerecht : a never ending story. Is het taalgebruik in gerechtszaken aan 

herziening toe? », NC 2009, 254. 
29 Artikel 93,3° KB gerecthskosten in strafzaken. 
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21. ROL BUREAU VOOR JURIDISCHE BIJSTAND - Artikel 184bis, 4de lid bepaalt verder dat het 

bureau voor juridische bijstand een verdediger aanwijst die de taal van de beklaagde of 

verdachte kent, of een andere taal die deze machtig is, indien de beklaagde of de verdachte 

geen van de landstalen spreekt. Indien hier niet aan voldaan kan worden zal men aan de 

advocaat een tolk toevoegen om alsnog tegemoet te kunnen komen aan de rechten van de 

verdediging. Deze kosten zijn voor de staat voor een prestatie van ten hoogste drie uren. Dit 

artikel geldt eveneens in de gevallen overeenkomstig artikel 508 tot 508/23 Ger.W., zowel 

tijdens het vooronderzoek als bij de behandeling ten gronde.  

 

22. AMBTSHALVE BENOEMING - Artikel 282, 1ste lid stelt dat de voorzitter ambtshalve een 

tolk dient te benoemen indien de beschuldigde, burgerlijke partij, de getuigen of een van hen 

niet dezelfde taal spreken. Deze tolk moet minstens 21 jaar oud zijn en moet de eed afleggen. 

Men kan hem daarenboven niet kiezen uit getuigen en gezworenen.30 

2.4. Cassatierechtspraak   

23. INLEIDING - Het Hof van Cassatie heeft heel wat arresten geveld die te maken hebben 

met de problematiek die vertaling en vertolking met zich meebrengt. Het is dus niet zo dat dit 

een zeer recent probleem is, ontstaan naar aanleiding van de globalisering. 

 

24. OPENING VAN HET RECHT, KOSTEN EN SANCTIES - Een eerste arrest dateert van 1977. 

Het Hof van Cassatie bepaalde dat de vertaling gevraagd moet worden bij de rechter die 

kennisneemt van de zaak. Dit kan dus niet voor het eerst in Cassatie als middel opgeworpen 

worden.31 Iets later bevestigt het dat kosten van vertalers en vertolkers voor de in België 

gebruikelijke talen ten laste van de Staat komen, zonder verhaal op de veroordeelde partijen.32 

In 1983 beslist de Cassatierechter tot schending van artikel 6.3.e EVRM indien de beklaagde 

geen bijstand door de voorzitter van het hof van beroep krijgt gedurende de ondervraging.33 

Indien de appelrechter daarentegen een tolk benoemt doet dit geen afbreuk aan de procedure 

die in eerste aanleg zonder bijstand van een tolk werd. De procedure blijft geldig.34  

 

                                                           
30 Artikel 282, vierde lid Sv.  
31 Cass. 17 augustus 1977, Arr.Cass. 1977, 1142 ; Cass. 8 oktober 1986, AR 5105, Arr.Cass. 1986-87, 156 ; 

Cass. 2 november 1999, AR P.98.1366.N, Arr.Cass. 1999, 1365.  
32 Cass. 8 februari 1983, AR 7806, Arr.Cass. 1982-83, 748. 
33 Cass. 5 oktober 1983, AR 3230, Arr.Cass. 1983-84, 146.  
34 Cass. 3 december 1985, AR 9053, Arr.Cass. 1985-86, 481 ; Cass. 28 januari 2004, AR P.03.1339.F, Arr.Cass. 

2004, 141.  
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25. AMBT TOLK EN VERTAALDE STUKKEN - Een arrest van 1986 introduceert een 

vermoeden van voldoening van de ambtsverrichtingen indien de tolk de beschuldigde op elke 

terechtzitting heeft bijgestaan indien nodig en voorafgaand de eed aflegde.35 Het is 

daarenboven logisch dat de vertaling enige tijd in beslag neemt. Cassatie bepaalde in 1988 dat 

de rechter de tijd krijgt om een vertaling van de stukken die hem op regelmatige wijze werden 

voorgelegd op reguliere wijze te verkrijgen.36 De vertaling van stukken kwam meermaals 

terug. Er werd onder andere bepaald dat dit recht voor de rechtscolleges in hoger beroep enkel 

geldt wat betreft de nieuwe over te leggen stukken.37  

 

26. VISIE OP ARTIKEL 282 SV. - Ook heeft Cassatie een visie wat betreft artikel 282 Sv. 

Volgens Cassatie dient men artikel 282, lid 4 Sv. zeer strikt op te vatten. Zelfs indien het OM 

en de beschuldigde zouden instemmen met een tolk gekozen uit de getuigen, mag daar niet op 

ingegaan worden.38 In 1991 bepaalde het dan weer dat het voorschrift van art. 282, lid 1 Sv., 

met name de verplichting om een tolk te benoemen, slechts de procedure ter terechtzitting 

betreft.39 In 1992 stelde Cassatie dat dit artikel daarenboven enkel het debat betreft en niet de 

uitspraak van het vonnis of arrest.40  

 

27. NIETIGHEID STRAFVORDERING - Het beroep op een niet-beëdigde tolk brengt voor het 

Hof van Cassatie niet de nietigheid mee van de overige vermeldingen in het proces-verbaal, 

of andere elementen van het strafdossier.41 Het Hof van Cassatie gaat wel over tot 

vernietiging van de strafvordering en eventueel bijkomend de burgerlijke rechtsvordering 

indien de stukken van de rechtspleging de identiteit en de beëdiging van de tolk niet 

vermelden.42 In 1997 stelde Cassatie, rekening houdend met de tijd nodig om een vertaling op 

te stellen, dat het niet onredelijk is dat een beëdigde vertaling niet onmiddellijk bij het dossier 

wordt gevoegd. In datzelfde arrest oordeelde Cassatie dat een beroep doen op het recht op 

vertaling geenszins impliceert dat de verklaringen nietig zouden zijn.43 Wanneer een 

raadkamer de oproeping van een beëdigde tolk beveelt, impliceert dit evenmin een nietigheid 

                                                           
35 Cass. 9 april 1986, AR 4967, Arr.Cass. 1985-86, 1064. 
36 Cass. 10 mei 1988, AR 1950, Arr.Cass. 1987-88, 1180.  
37 Cass. 2 januari 1996, AR P.95.1299.N, Arr.Cass. 1996, 6. 
38 Cass. 9 augustus 1989, RW 1989-90, 882. 
39 Cass. 19 maart 1991, AR 517, Arr.Cass. 1990-91, 762. 
40 Cass. 8 april 1992, AR 9773,  Arr.Cass. 1991-92, 769. 
41 Cass. 23 april 1991, AR 5570, Arr.Cass. 1990-91, 867. 
42 Cass. 26 maart 1996, AR P.94.1558.N, Arr.Cass. 1996, 238 ; Cass. (verenigde kamers) 16 september 1998 AR 

A.94.0001.F, RDPC. 1999, 106. 
43 Cass. 14 januari 1997, AR P.97.0005.N, Arr.Cass. 1997, 67. 
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van het verhoor afgenomen zonder bijstand van een tolk.44 In 2005 oordeelde het Hof van 

Cassatie dat het ontbreken van de vereisten van artikel 34 Taalwet Gerechtszaken, zijnde de 

vermelding van de gebruikte taal van partijen, klagers, getuigen, deskundigen of verdachten, 

geen nietigheid tot gevolg heeft indien die hoedanigheid daadwerkelijk werd nagegaan.45 In 

2006 oordeelde het dan weer dat indien de burgerlijke partijen niet werden bijgestaan door 

een tolk, maar zij wel de taal spraken die uitsluitend door de beschuldigde werd gebruikt, 

voldoende is om geen schending vast te stellen van de rechten van verdediging.46 

 

28. BEOORDELING TAALVAARDIGHEID EN SCHEIDING PROCEDURES - Hierboven werd reeds 

aangehaald dat een persoon ingevolge artikel 31, lid 1 Taalwet Gerechtszaken steeds de taal 

van zijn keuze mag gebruiken. De zetelende rechter oordeelt over de  taalvaardigheid van de 

betrokkene en gaat dus na of het recht zich opent een andere taal dan die van de rechtspleging 

te hanteren. Het Hof van Cassatie oordeelde dat dit een feitenkwestie is die niet tot haar 

bevoegdheden behoort. Een arrest van 2004 stelt dat de vonnisrechter hiertoe zeer goed 

geplaatst is.47 Dit voornamelijk omdat deze steeds over gaat tot een identiteitscontrole van de 

partijen. Of dit een verplichting van de vonnisrechter uitmaakt is niet geheel duidelijk.48
 A. 

VANDEPLAS leidt dit hier echter wel uit af.49 Cassatie oordeelde in hetzelfde arrest eveneens 

dat de vaststelling dat de beklaagde geen bijstand kreeg van een tolk voor de 

onderzoeksrechter aan wie hij dat niet formeel had gevraagd, geen schending uitmaakt van de 

rechten van verdediging indien hij de vraag wel had gesteld tijdens een politieverhoor.50 

Beide procedures worden dus als afzonderlijk beschouwd.  

 

29. AMBTSHALVE AANSTELLING - In een arrest van 1990 vermeldt het Hof in zijn 

overwegingneming de verplichting om ambtshalve een tolk aan te stellen indien de beklaagde 

de taal van de rechtspleging niet machtig is.51  

 

30. RECHTSPRAAK KORT VOOR KOMST RICHTLIJN - In 2010, kort voor de publicatiedatum 

van Richtlijn 2010/64/EU en het recentst gevonden arrest, bepaalde Cassatie dat artikel 6.3.e 

                                                           
44 Cass. 22 juli 2003, AR P.03.1019.F, Arr.Cass. 2003, 1553. 
45 Cass. 9 augustus 2005, AR P.05.0959.F, Pas. 2005, 1510. 
46 Cass. 25 januari 2006, AR P.05.1451.F, Arr.Cass. 2006, 21. 
47 Cass. 28 januari 2004, AR P.03.1339.F, Arr.Cass. 2004, 141.  
48 L. HUYBRECHTS, « De Europese Richtlijn betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures 

en de Belgische wet en rechtspraak », NC 2011, 3.  
49 Cass. 28 januari 2004, AR P.03.1339.F, RW 2005-06, 499, noot A. VANDEPLAS. 
50 Cass. 29 september 1998, AR P.03.1019.F, Arr.Cass. 1998, 920. 
51 Cass. 6 maart 1990, AR 3481,  Arr.Cass. 1990-91, 882.  
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EVRM niet betekent dat een beklaagde het recht heeft om het strafdossier naar zijn 

moedertaal te laten vertalen. De bijstand van een advocaat die wel de Nederlandse taal spreekt 

en zijn dossier goed heeft kunnen voorbereiden, zou reeds een voldoende garantie zijn om de 

rechten van verdediging te respecteren. Het is duidelijk dat deze passage niet geheel in 

overeenstemming is met de Europese Richtlijn. Volgens artikel 3.1. Richtlijn 2010/64/EU kan 

een verdachte of beklaagde namelijk wel een schriftelijke vertaling ontvangen van de 

essentiële processtukken, waaronder beslissingen tot vrijheidsneming, de tenlastelegging of 

dagvaarding en vonnissen.52 Daarnaast komt het aan de bevoegde autoriteiten toe om te 

beslissen per geval of andere processtukken essentieel zijn. Een verzoek hiertoe kan men 

steeds indienen.53 Indien geen schriftelijke vertaling kan plaatsvinden, is er nog steeds de 

mogelijkheid om een mondelinge vertaling te bekomen.54 Als we deze nieuwe informatie dus 

bekijken in het licht van het Cassatie-arrest van 2010, kunnen we stellen dat de uitspraak er 

waarschijnlijk anders zou uitgezien hebben indien er al kennisname zou geweest zijn van 

Richtlijn 2010/64/EU. 

§2. Richtlijn 2010/64/EU 

1. Totstandkoming 

31. INLEIDING - Op 20 oktober 2010 kwam de richtlijn betreffende het recht op vertaling 

en vertolking in strafzaken tot stand. Deze richtlijn is het eerste rechtsinstrument dat werd 

aangenomen onder het Verdrag van Lissabon.55 Er werd bewust gekozen om de inhoud van 

deze materie eerst in een richtlijn te gieten. Er bestond hier namelijk veel meer 

eensgezindheid vergeleken met de andere onderwerpen.56  

 

32. STARTSCHOT DOOR EUROPESE COMMISSIE - De uiteindelijke totstandkoming was een 

proces van lange adem. Het ging van start met een beslissing van de Europese Commissie om 

minimumstandaarden in te voeren voor de rechten van verdediging in de EU.57  Er werd 

vastgesteld dat het EHRM niet – financieel, temporeel en psychologisch - toegankelijk was 

voor iedereen waardoor EU-wetgeving zeer goed geplaatst is om eventuele lacunes op te 

                                                           
52 Artikel 3.2. Richtlijn 2010/64/EU. 
53 Artikel 3.3. Richtlijn 2010/64/EU. 
54 Artikel 3.7. Richtlijn 2010/64/EU. 
55 C. MORGAN, « The New European Directive on the Rights to Interpretation and Translation in Criminal 

Proceedings » in S. BRAUN en J.L. TAYLOR (eds.), Videoconference and Remote Interpreting in Criminal 

Proceedings, Cambridge, Intersentia, 2012, 5. 
56 K. WEIS, « ECBA Autumn Conference 2009 – The Future of Citizen’s Rights in Criminal Proceedings in the 

European Union », NJECL 2010, 122. 
57 Kaderbesluit Raad nr. 2002/584/JBZ, 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de 

procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Raad, Pb.L. 18 juli 2002, afl. 190, 1. 
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vullen. Elkeen beschikt dan over een nationaal instrument tegen de Lidstaat indien deze de 

richtlijn niet naar behoren implementeerde.58 Bij verder onderzoek werd snel duidelijk dat de 

regels betreffende vertaling en vertolking in de verschillende lidstaten niet geüniformiseerd 

waren.59 Veel verschillende standaarden van de gerechtelijke vertaling en vertolking in 

strafzaken circuleerden.60 Aangezien dit niet bevorderend werkt voor o.a. de wederzijdse 

erkenning van gerechtelijke beslissingen en ook niet compatibel is met de fundamentele 

rechten van de mens, bestond de noodzaak om minimumstandaarden in te voeren inzake de 

rechten van verdediging, hier meer specifiek op het niveau van de vertaling en vertolking. 

Invoeren van minimumstandaarden houdt rekening met de verschillende rechtstradities op 

nationaal vlak, waardoor de nationale eigenheden toch behouden kunnen worden.61 Het 

basisidee van waaruit men vertrekt is dat een persoon die voor het gerecht wordt gebracht 

steeds de gehele procedure moet kunnen volgen. Daartoe is het noodzakelijk om te voorzien 

in de gratis dienst van een vertaler/tolk. 

 

33. BIJEENKOMST DESKUNDIGEN: AEQUALITAS - In 2002 werd een bijeenkomst 

georganiseerd met verschillende deskundigen op het gebied van vertaling en vertolking. Zij 

hebben hun bevindingen gebundeld in een document getiteld ‘Aequalitas’.62 De voorstellen 

van ‘Aequitas’ leidden ertoe dat we zeven minimumverplichtingen kunnen onderscheiden63: 

1. Lidstaten moeten een systeem hebben dat zorgt voor een specifieke training voor 

vertalers en vertolkers, daarin inbegrepen een training in het rechtssysteem, bezoeken aan 

rechtbanken, politiebureaus en gevangenissen, dat uiteindelijk leidt tot een erkende 

kwalificatie. 

2. Een systeem van accreditatie/certificatie moet in elke lidstaat beschikbaar zijn voor 

deze vertalers en vertolkers. 

                                                           
58 C. MORGAN, « Where are we now with EU Procedural Rights ? », E.H.R.L.R. 2012, 4, 430-431. 
59 C. MORGAN, « The New European Directive on the Rights to Interpretation and Translation in Criminal 

Proceedings » in S. BRAUN en J.L.TAYLOR (eds.), Videoconference and Remote Interpreting in Criminal 

Proceedings, Cambridge, Intersentia, 2012, 6. 
60 A. TINSLEY, « Protecting criminal defence rights through EU law : opportunities and challenges », NJECL 

2013 (4), 466. 
61 Ibid.; K. BARD, « The Impact of the Lisbon Reform Treaty in the Field of Criminal Procedural Law », NJECL 

2011, 11. 
62 E. HERTOG  « From Aequitas to Aequalitas : Equal Access to Justice across Language and Culture in the EU. 

(Grotius projects 98/GR/131 and 2001/GRP/015) », in E. HERTOG (ed.), Equal Access to Justice Across 

Language and Culture in the EU Grotius Project 2001/GRP/015, Antwerp : Lessius Hogeschool, 2003, 15. 
63 Ibidem, 22.  
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3. Een gelimiteerd systeem van registratie is nodig om professionelen ertoe aan te zetten 

hun talenkennis en kennis van de juridische procedures bij te blijven schaven opdat ze hun 

registratie zouden kunnen laten hernieuwen. 

4. Lidstaten moeten een systeem van ‘Continue Professionele Ontwikkeling’ ontwikkelen 

zodat juridische vertalers en tolken hun vaardigheden up-to-date kunnen houden. 

5. De lidstaten moeten een ethische code en richtlijnen voor een goede praktijk aannemen, 

die overeenstemt of gelijk is aan die van de andere lidstaten doorheen de EU. 

6. De lidstaten moeten rechters en advocaten een opleiding aanbieden zodat zij beter op de 

hoogte zijn van de rol die de vertaler, respectievelijk de tolk spelen, waardoor zij beter in 

staat zouden moeten zijn om meer efficiënt met hen samen te werken.  

7. De lidstaten moeten een interdisciplinaire aanpak handhaven wat voorgaande vereisten 

betreft, door ofwel het Ministerie van Justitie of de recruteringsagent van de opleiding en 

accreditatie van juridische vertalers en tolken hierbij te betrekken. 

34. VOORSTEL TOT EUROPESE WETGEVING - De bijeenkomst van experten werd gevolgd 

door een Groen boek in 2003 en een voorstel in 2004 waarin men opteerde voor Europese 

Wetgeving. Deze kan er namelijk voor zorgen dat de overeenstemming op het vlak van de 

basisrechten van verdediging tussen de lidstaten toeneemt. De Europese Commissie maakt het 

mogelijk voor de verdediging om hun rechten die ze verworven hebben op EU-vlak in te 

roepen voor de nationale instanties. Er zou ook meer controle kunnen volgen op de effectieve 

implementatie.64 Het recht op vertaling en vertolking in strafprocedures maakte een deel uit 

van het voorstel. We zien dat niet alle voorstellen van de experten in aanmerking zijn 

genomen. Waarschijnlijk een resultaat van een kosten-batenanalyse. Aan kwaliteit wordt 

jammer genoeg ingeboet. Na 3 jaar geduw en getrek in een werkgroep is men tot de conclusie 

gekomen dat geen consensus bereikt kon worden. Het voorstel verdween eventjes van de 

onderhandelingstafel. Lang duurde dit echter niet. In 2009, onder Zweeds Voorzitterschap, 

wou men het opnieuw proberen.65 Hier zou men kiezen voor een gefragmenteerde aanpak, 

wat uiteindelijk de succesformule zou blijken. 

 

                                                           
64 A. TINSLEY, « Protecting criminal defence rights through EU law : opportunities and challenges », NJECL 

2013 (4), 468-469. 
65 Resolutie Routekaart. 
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35. KADERBESLUIT VAN DE RAAD BETREFFENDE HET RECHT OP TOLK- EN 

VERTAALDIENSTEN IN STRAFPROCEDURES - De definitieve richtlijn 2010/64/EU werd 

uiteindelijk voorafgegaan door een voorstel tot een kaderbesluit van de Raad betreffende het 

recht op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures.66 Dit kaderbesluit werd vervolledigd door 

een bijhorende ontwerpresolutie on “best practice”.  

 

Artikel 2 van het kaderbesluit handelt over het recht op bijstand door een tolk. De 

verdachte die de taal van de strafprocedure niet verstaat en spreekt krijgt bijstand van een 

tolk. Het basisbeginsel is dat de verdachte dit recht kan uitoefenen tijdens zowel de 

onderzoeks- als de gerechtsfase. Concreet betekent dit een bijstand vanaf het politieverhoor 

tot de definitieve uitspraak.  Het recht op bijstand van een tolk wordt uitgebreid tot de 

rechtsbijstand indien de aan hem toegewezen advocaat een andere taal zou spreken die de 

verdachte niet verstaat. Volgens artikel 2 dienen de lidstaten eveneens te voorzien in een 

procedure om na te gaan of de verdachte de taal van de strafprocedure verstaat en spreekt. 

Hoe kan men dit nu in de praktijk gaan invullen? Men zal moeten vertrouwen op de 

politieambtenaren die het gewoon zijn verhoren af te leggen. Zij zullen dan ook het meest 

geplaatst zijn om van in het begin een oordeel hierover te vellen.  Indien men beslist dat een 

persoon geen aanspraak hoeft te maken op de bijstand door een tolk voorziet men wel in een 

beroepsprocedure om hier tegen in te gaan.  

Het recht op bijstand breidt zich noodzakelijkerwijze ook uit tot de vertaling van 

noodzakelijke documenten. Dit beginsel wordt reeds vooropgesteld in artikel 3 van 

voornoemd kaderbesluit. Wat dient men te verstaan onder noodzakelijke documenten? Artikel 

3 zorgt zelf voor een exemplatieve opsomming van deze documenten en heeft het onder 

andere over het aanhoudingsbevel dat de persoon van zijn vrijheid berooft, de tenlastelegging, 

het bewijsmateriaal en de uitspraak. Het betreft alle documenten die nodig zijn om in 

bijzonderheid de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging te verstaan. 

Het is aldus een fabeltje dat alle documenten in het dossier vertaald zouden moeten worden. 

De advocaat kan evenwel steeds de vertaling vragen van een bijkomend document. De 

rechtsprekende rechter zal evenwel steeds als laatste de afweging moeten maken of er voldaan 

is aan de vereisten van een fair geding.  

                                                           
66 CNS (2009) 0101.  
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Het is duidelijk dat het voorzien van een tolk- en vertaaldienst kosten met zich meebrengt. 

Volgens artikel 4 zijn deze kosten volledig ten laste van de lidstaten, ook al zou de persoon 

veroordeeld worden.  

Artikel 5 handelt dan weer over de kwaliteit van de tolk- en vertaaldiensten. De lidstaten 

moeten rechters, advocaten en bevoegde personeelsleden van de gerechten een opleiding 

aanbieden om ervoor te zorgen dat de verdachte het verloop van de procedure kan begrijpen.  

De tekst van het kaderbesluit werd uiteindelijk unaniem goedgekeurd in oktober 2009. Als 

we de bijhorende ontwerpresolutie bekijken zien we dat deze volledig in overeenstemming is 

met de eerdere aangenomen routekaart. Lidstaten worden aangemoedigd om maatregelen te 

promoten die de aanwezigheid en samenwerking met vertalers en tolken mogelijk moet 

maken. De tekst werd in tegenstelling tot het kaderbesluit niet formeel aangenomen. Deze 

bevatte namelijk een link met het ontwerp van kaderbesluit dat men achterwege moest laten 

nu het Verdrag van Lissabon in werking was getreden. In december 2009 werd de routekaart 

succesvol geïntegreerd in het Programma van Stockholm dat uiteindelijk in mei 2010 werd 

aangenomen.67 

36. RICHTLIJN 2010/64/EU - De goedkeuring was aldus een feit en de geboorte van de 

richtlijn 2010/64/EU volgde ongeveer even jaar later. Tijdens de onderhandelingen werd 

duidelijk dat heel veel aandacht uitging naar de rechtspraak van het EHRM.68 De 

minimumvoorschriften zouden aldus zeker moeten beantwoorden aan de interpretaties van het 

Hof. Dit is effectief het geval.69  

 

37. THEORIE VERSUS PRAKTIJK - Theoretisch zijn de lidstaten zich bewust van hun 

verplichtingen, maar in realiteit ontbreekt een inwilliging. De moeilijkheid is niet het 

aanvaarden, maar de wijze en het niveau van de voorzieningen en de kosten die de 

implementatie met zich zal meebrengen.70 Het is namelijk zo dat de personen die zich 

engageren om deze specifieke opleiding te volgen, een andere, hogere, verloning zullen 

                                                           
67 Programma van Stockholm. 
68 C. MORGAN, « The New European Directive on the Rights to Interpretation and Translation in Criminal 

Proceedings » in S. BRAUN en J.L. TAYLOR (eds.), Videoconference and Remote Interpreting in Criminal 

Proceedings, Cambridge, Intersentia, 2012, 8. 
69 EHRM 28 november 1978, nr. 6210/73, Luedicke, Belkacem en Koç/Duitsland ; EHRM 19 december 1989, 

nr.  9783/82, Kamasinski/Oostenrijk ; EHRM 19 december 1989, nr. 10964/84, Brozicek/Italië ; EHRM 24 

september 2002, nr. 32771/96, Cuscani/Verenigd Koninkrijk ; EHRM 18 oktober 2006, nr. 18114/02, 

Hermi/Italië. 
70 M. ATTINGER and T. SPRONKEN, « Procedural Rights in Criminal proceedings : Existing Level of Safeguards 

in the European Union », Report of the European Commission (12 December 2005), Brussels, 

http://arnop.unimaas.nl/show.cgi?fid=3891. 
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kunnen bekomen dan de vertalers of tolken die de opleiding niet afrondden. Daarenboven 

moet de verloning ertoe bijdragen dat meer personen de opleiding zouden aanvatten en dat 

personen die de opleiding afronden meer aanzien genieten. De lidstaten moeten hier fondsen 

voor zien vrij te maken.71 

2. Regelgeving 

38. BEPERKING - Vooreerst wens ik te benadrukken dat ik me in deze masterproef 

specifiek beperk tot de behandeling van de richtlijn met betrekking tot het recht op vertolking 

en vertaling in strafprocedures. De richtlijn is eveneens van toepassing op de 

tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel. Hiermee wenste de Routekaart een 

lacune op te vullen in het Kaderbesluit Europees Aanhoudingsbevel. Dergelijke procedures 

bevatten namelijk geen mogelijkheid voor de betrokkenen om de rechten van art. 6 EVRM uit 

te oefenen. De voorziene artikels – in alle richtlijnen die volgden uit de Routekaart – zijn van 

vitaal belang om oprechtheid te verzekeren.72 Ik distantieer mij hier echter van het bespreken 

van de verschillende artikelen die betrekking hebben op het Europees Aanhoudingsbevel.  

 

39. TOEPASSINGSGEBIED - Artikel 1 van de richtlijn handelt over het voorwerp en de 

werkingssfeer. Zoals eerder uitgebreid behandelt, legt de richtlijn minimumvoorschriften vast 

met betrekking tot het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures.73 De richtlijn is van 

toepassing ‘vanaf het ogenblik waarop de bevoegde autoriteiten van een lidstaat hen er door 

middel van een officiële kennisgeving of anderszins van in kennis stellen dat zij ervan worden 

verdacht of beschuldigd een strafbaar feit te hebben begaan tot de beëindiging van de 

procedure (…)’74. Concreet stel ik mij de vraag of dit betekent dat een eerste ondervraging, 

waarop nog niet duidelijk wordt gemaakt dat je een mogelijke verdachte bent, dan ook zonder 

tolk kan gebeuren. Vaak is het namelijk zo dat een ondervraging tot een kwalificatie als 

verdachte leidt. Onder artikel 1 is dit niet het enige aspect waar ik me enigszins vragen bij 

stel. Art. 1.3 stelt dat de richtlijn alleen van toepassing is op de procedure voor de rechtbank 

als gevolg van een beroep op een beslissing van een andere autoriteit. In sommige lidstaten is 

het namelijk zo dat men lichte strafbare feiten buiten de rechtbank behandelt en dat er zo 

sancties worden opgelegd. Het komt er dus eigenlijk op neer dat de personen die een licht 

                                                           
71 C. MORGAN, « The New European Directive on the Rights to Interpretation and Translation in Criminal 

Proceedings » in S. BRAUN en J.L. TAYLOR (eds.), Videoconference and Remote Interpreting in Criminal 

Proceedings, Cambridge, Intersentia, 2012, 6. 
72 C. MORGAN, « Where are we now with EU Procedural Rights ? », E.H.R.L.R. 2012, 4, 430. 
73 Artikel 1.1. Richtlijn 2010/64/EU. 
74 Artikel 1.2. Richtlijn 2010/64/EU. 
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strafbaar feit gepleegd hebben slechts recht hebben op de vertaling van essentiële documenten 

en vertolking van de strafprocedure voor een rechtsinstantie. Mijn inziens resulteert dit in een 

ongelijke behandeling ten aanzien van de zwaardere delinquenten. Wie een lichte straf pleegt 

kan slechts in beroep gebruik maken van zijn recht op vertaling en vertolking daar waar voor 

zwaardere feiten dit reeds in eerste aanleg het geval is. Akkoord, de zaken die een autoriteit 

behandeld zullen waarschijnlijk niet van dergelijk kaliber zijn dat vertaling steeds gewenst is, 

maar het maakt het toch weer moeilijker voor deze personen om hun rechten op een eerlijke 

wijze uit te oefenen. Een oplossing kan bestaan uit het toekennen van een mogelijkheid, die 

men effectief kan uitvoeren na gemotiveerde vraag van de advocaat. Art. 1.4 stelt weliswaar 

dat de aanwezigheid van een raadsman in elke fase van de strafprocedure gewaarborgd blijft, 

maar wat ben je met een raadsman als je deze niet kan begrijpen. Het komt er aldus op neer 

dat, indien je een alomvattende uitoefening wilt van je recht op verdediging, je de kosten voor 

de vertaling/vertolking zelf zal moeten dragen. Een laatste opmerking betreft het ontbreken 

van een definitie voor ‘strafzaken’. Zoals hierboven vermeldt, blijkt dat de ‘kleinere 

misdrijven’ niet tot het voorwerp van de richtlijn behoren, maar hoe ver de richtlijn dan wel 

reikt, is niet duidelijk afgebakend. Volgens mij kan hier het principe worden gehanteerd dat in 

geval van onduidelijkheid de ruimste definitie geldt. 

 

40. RECHT OP VERTOLKING - Artikel 2 behandelt het recht op vertolking. Een verdachte of 

beklaagde die de taal van de strafprocedure niet begrijpt of verstaat kan voor de onderzoeks- 

en gerechtelijke autoriteiten onverwijld bijstand van een tolk krijgen. Een exemplatieve 

opsomming leert ons dat dit reeds van bij het politieverhoor mogelijk is.75 Uit rechtspraak van 

het EHRM blijkt echter wel dat aan de taalvereisten is voldaan indien een persoon over een 

‘voldoende taalkundigheid’ beschikt en daarnaast bijstand krijgt van een raadsman die de taal 

van de rechtspleging spreekt.76 Daarnaast houdt men ook niet veel rekening met de 

minderheden. Hoewel ik hier in deze masterproef niet uitgebreid wens op in te gaan is alvast 

duidelijk dat het EHRM niet gelooft in een vrijheid om de eigen taal te gebruiken.77 Het 

volstaat dat de verdachte/beklaagde de taal begrijpt.78 Indien een persoon aldus tweetalig is 

kan hij sowieso niet stellen dat zijn rechten op verdediging geschonden zijn omdat hij niet 

                                                           
75 Artikel 2.1. Richtlijn 2010/64/EU. 
76 EHRM 19 december 1989, nr. 9783/82, Kamasinski/Oostenrijk, 33. 
77 Zie hiervoor: M. PAZ, « The Failed Promise of Language Rights : A Critique of the International Language 

Rights Regime », Harv. Int’l L.J. 2013, 157. 
78 K. HENRARD, « Language and the Administration of Justice : The International Framework », Inr’l J. on 

Minority & Group Rts. 2000, 75.  
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werd gehoord of het proces niet kon volgen in zijn moedertaal.79 Verder bepaalt artikel 2.2 dat 

vertolking eveneens beschikbaar moet zijn voor de communicatie tussen de verdachte of 

beklaagde en zijn raadsman indien die communicatie rechtstreeks verband houdt met een 

verhoor of zitting tijdens de procedure, met de instelling van een beroep of met andere 

procedurele verzoeken. Mensen met gehoor- of spraakstoornissen kunnen genieten van een 

passende bijstand.80 Wat men hier concreet bedoelt, is niet duidelijk af te leiden. Ook de 

preambule maakt ons in (27) niets wijzer. We moeten dus uitkijken naar hoe de lidstaten dit 

gegeven concreet zullen invullen. Het volgende artikel 2.4. spreekt eveneens tot de 

verbeelding. De lidstaten moeten een mechanisme of procedure oprichten om te controleren 

of de verdachte/beklaagde de taal van de strafprocedure spreekt en verstaat, dan wel de 

bijstand van een tolk aangewezen is. Concrete aanwijzingen voor een inwerkingstelling 

ontbreken. Het EHRM heeft enkel een onduidelijke richting aangegeven opdat men het 

voldoende niveau van taalkundigheid kan vaststellen. Zij zeggen dat de verdachte/beklaagde 

de mogelijkheid moet hebben om kennis te nemen van de zaak die voorligt en zich effectief 

kan verdedigen.81 Van een echte test is aldus geen sprake. Als we dit artikel samenlezen met 

artikel 2.5. wordt het helemaal lachwekkend. De beklaagde waarvan werd vastgesteld dat hij 

geen vertolking nodig heeft kan dit besluit aanvechten. Op zich een nobele mogelijkheid, 

maar hoe zal iemand die niet mondig genoeg is in één van de landstalen bijstand van een 

advocaat kunnen vragen en zich verdedigen als hij niet op een deftige manier kan 

communiceren met zijn raadsman? Art. 2.6. handelt over het gebruik van 

communicatietechnologie zoals videoconferentie, telefoon of het internet. Volgens mij moet 

men dit als laatste redmiddel zien. Het is namelijk moeilijker om een hoge standaard te 

verzekeren zonder de fysieke aanwezigheid van de vertaler.82 Art. 2.8 tenslotte bepaalt dat de 

vertolking van voldoende kwaliteit dient te zijn om het eerlijke verloop van de procedure te 

waarborgen. Men moet aldus een systeem opzetten om effectief te kunnen garanderen dat de 

kwaliteit voldoende is. Aangezien de richtlijn zelf geen aanwijzingen geeft, kunnen de 

lidstaten zelf kiezen hoe ze dit behandelen. 

 

41. RECHT OP VERTALING VAN ESSENTIËLE PROCESSTUKKEN - Artikel 3 behandelt het recht 

op vertaling van essentiële processtukken. De beklaagde kan binnen een redelijke termijn een 

                                                           
79 M. PAZ, « The Failed Promise of Language Rights : A Critique of the International Language Rights 

Regime », Harv. Int’l L.J. 2013, 198. 
80 Artikel 2.3. Richtlijn 2010/64/EU. 
81 EHRM 14 januari 2003, nr. 2689/95, Lagerblom/Zweden, par. 61.  
82 WILLEMS, A., An Evaluation of the EU Roadmap on criminal procedural rights from both a substantive and 

governance perspective, LL.M (R) thesis University of Glasgow, 2013, 109 p., http://theses.gla.ac.uk.  
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schriftelijke vertaling ontvangen van de essentiële processtukken.83  Dit recht konden we 

eerder niet expliciet terug vinden in artikel 6 EVRM. Wat er onder de redelijke termijn van 

artikel 3 dient begrepen te worden is niet duidelijk. Een voorbeeld van wat onder essentiële 

processtukken valt vinden we dan weer in artikel 3.2. Het valt echter op dat deze lijst zeer 

beperkt is en niet limitatief. Artikel 3.3. bepaalt dat de bevoegde autoriteiten per geval dienen 

te besluiten of andere processtukken essentieel zijn. Een verdere beperking voorziet dat de 

vertaling van een stuk slechts kan indien dit essentieel en daarenboven relevant voor de 

betrokkene is  teneinde kennis te nemen van de zaak tegen hem.84 Dit betreft een zeer 

belangrijk vraagstuk, vooral aangezien art. 3.5. bepaalt dat niet-relevante documenten geen 

vertaling behoeven. Er zal volgens mij dus wel moeten voorzien worden in bepaalde 

richtlijnen die men in dergelijke gevallen kan toepassen. Zoniet, zal er onmogelijk een 

homogeen geheel van regels tussen de lidstaten kunnen ontstaan en kan men de 

rechtsgelijkheid tussen burgers in de Europese Unie niet meer garanderen. De bevoegde 

autoriteiten zullen er in elk geval dienen over te waken dat de wapengelijkheid tussen beide 

partijen gegarandeerd blijft. Indien vertaling niet werd toegestaan of indien de kwaliteit van 

de vertaling onvoldoende blijkt, kan men een klacht indienen en het besluit aanvechten. Het is 

plausibel dat verdachten / beklaagden dit mogelijks systematisch als vorm van 

‘procedurerekking’ zullen gebruiken. Een andere bedenking betreft het feit dat dit artikel er 

van uitgaat dat een verdachte over de vereiste bestaanskennis van enige documenten die 

relevant kunnen zijn en dat de vertaling ervan niet accuraat is. Volgens mij toch een beetje 

kort door de bocht. Iemand die bijstand van een vertaler of tolk vraagt doet dit net omdat hij 

niet kan achterhalen wat in het originele document staat. De persoon in kwestie zal dan ook 

niet in de mogelijkheid verkeren om enige lacunes in de vertaling op te merken. Daarnaast is 

het nog maar de vraag of de verdachte kan inschatten wat van belang is voor zijn zaak en wat 

niet. Nogmaals, een duidelijkere definiëring van wat onder essentiële processtukken dient 

beschouwd te worden is dan ook gewenst. Verder voorziet artikel 3.7 in de mogelijkheid tot 

het bekomen van een mondelinge vertaling of samenvatting van een schriftelijk document. 

Voorwaarde blijft wel een eerlijk verloop van de procedure. Het à charge en à décharge 

argument, waardoor een rechter de vertaling kan afwijzen bij afwezigheid van dergelijke 

bewijzen, ruimt dus de plaats voor het nieuwe determinerende element, namelijk het eerlijk 

verloop van de strafprocedure.85 Concreet stel ik mij de vraag of een mondelinge 

                                                           
83 Artikel 3.1. Richtlijn 2010/64/EU. 
84 Artikel 3.4. Richtlijn 2010/64/EU. 
85 P. DE HERT en K. WEIS, « EU heropent debat rond procedurele rechten », Juristenkrant 2009, 5. 
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samenvatting wel voldoende mogelijkheden brengt voor de verdachte om zich te verdedigen 

tegen de bewoordingen uit het document. Volgens mij brengt dit moeilijkheden met zich mee, 

vooral wanneer het uitgebreide teksten betreft. Het EHRM ziet hier echter geen graten in.86 

Artikel 3.8 bepaalt verder dat na voorafgaand juridisch advies afstand gedaan kan worden van 

het recht op vertaling van processtukken. Een persoon dient dan volledig geïnformeerd te zijn 

over de gevolgen van de afstand. Daarnaast moet deze op ondubbelzinnige wijze en vrijwillig 

geschieden. Ook hier verschijnt een kwaliteitsvereiste.87 De beklaagde moet in staat zijn het 

recht van verdediging uit te voeren. Is deze kwaliteitsvereiste voldoende? Volgens mij geven 

specifieke regels betere garanties aangezien zo toch enige objectiviteit aan de grondslag ligt 

van gemaakte keuzes. 

 

42. KOSTEN - Artikel 4 handelt over de kosten van de tolk- en vertaaldiensten. De lidstaten 

moeten deze voor hun rekening nemen, ongeacht de uitkomst van de procedure. Volgens mij 

is dit de enige juiste oplossing. Iedereen heeft recht op een zelfde toegang tot deze service en 

indien de rechtsonderhorige zelf zou moeten instaan voor de kosten of een deel ervan, zullen 

de minderbedeelden minder rap geneigd zijn om hier gebruik van te maken. Zo creëert men 

een onderscheid tussen burgers, wat niet acceptabel is. 

 

43. KWALITEITSVEREISTEN - Artikel 5 bevat, ondanks de vele verwijzingen naar kwaliteit 

in voorgaande artikelen, een integrale behandeling van het kwaliteitsaspect van de vertolking 

en vertaling. Lidstaten moeten concrete maatregelen nemen om tegemoet te komen aan de 

kwaliteitsvereisten88, zij moeten streven naar de instelling van een register of registers van 

onafhankelijke vertalers en tolken die naar behoren zijn gekwalificeerd en raadslieden en 

bevoegde autoriteiten moeten toegang tot die registers kunnen verkrijgen.89 Daarnaast dienen 

de lidstaten er over te waken dat de vertrouwelijkheid in acht genomen wordt.90  

 

44. OPLEIDING - De richtlijn neemt in zijn artikel 6 een bepaling op in verband met de 

opleiding. Aanvankelijk dacht ik dat dit over de opleiding van vertalers en tolken zou gaan, 

maar men laat dit aspect uiteindelijk over aan de lidstaten zelf. Art. 6 verzoekt de 

verantwoordelijken voor de opleiding van rechters, aanklagers en justitieel personeel 

                                                           
86 EHRM 18 oktober 2006, nr. 18114/02, Hermi/Italië. 
87 Artikel 3.9. Richtlijn 2010/64/EU. 
88 Artikel 5.1. Richtlijn 2010/64/EU. 
89 Artikel 5.2. Richtlijn 2010/64/EU. 
90 Artikel 5.3. Richtlijn 2010/64/EU. 
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betrokken bij strafprocedures om bijzondere aandacht te besteden aan de specifieke 

kenmerken van communicatie met bijstand van een tolk. Dit zou moeten bijdragen aan een 

efficiënte en doeltreffende communicatie aangezien deze mensen in direct contact zullen 

komen met de toepassing van de richtlijn.91 Opvallend is dat enkel aandacht wordt besteed 

aan de training van het justitiepersoneel en niet aan deze van de verdediging. Dit zou echter 

een grote stap voorwaarts betekenen in het effectief creëren van rechten van verdediging en 

daarmee samenhangend de wapengelijkheid.92 

 

45. REGISTRATIEPROCEDURE - Artikel 7 van de Richtlijn vraagt de oprichting van een 

registratieprocedure, waardoor een beter zicht zou komen op welke verhoren met bijstand van 

een tolk gebeurden, of er een mondelinge vertaling of samenvatting geschiedde van de 

essentiële processtukken en of er afstand werd gedaan van het recht op vertaling. Het betreft 

een goed hulpmiddel om te evalueren of de rechten van verdediging werden gewaarborgd dan 

niet. 

 

46. NON-REGRESSIECLAUSULE EN TERMIJN VAN OMZETTING - Artikel 8 bevat een non-

regressieclausule en artikel 9 bepaalt de termijn van omzetting. De richtlijn diende 

geïmplementeerd te worden uiterlijk op 27 oktober 2013. Een beoordeling volgt uiterlijk 1 

jaar later, op 27 oktober 2014. Men zal dan vaststellen in hoeverre de lidstaten de nodige 

maatregelen genomen hebben om aan de richtlijn te voldoen.93 

§3. Implementatie 

1. België 

47. LAATTIJDIGHEID - Tot op heden werd in België, 1 jaar na uiterste datum van 

inwerkingtreding, nog steeds niet overgegaan tot implementatie. Het is op zijn minst 

schandelijk te noemen dat een lidstaat die mee aan de wieg stond van de richtlijn nu nalaat om 

de omzetting tijdig door te voeren. Nochtans is het belangrijk om te voldoen aan de termijnen 

aangezien enorme boetes op de loer liggen en de rechtszekerheid aan waarde inboet. Wanneer 

mevrouw Turtelboom over deze problematiek werd aangesproken was het antwoord steevast 

dat de werkgroep er mee bezig is.… Concrete documenten bleven echter uit, ondanks het feit 

dat zij in de beleidsnota 2013-2014 schreef dat de richtlijn zal omgezet worden in nationaal 

                                                           
91 J. BLACKSTOCK, « Procedural Safeguards in the European Union : a Road Well Travelled ? », Criminal Law 

Review 2012, 26.  
92 A. TINSLEY, « Protecting criminal defence rights through EU law : opportunities and challenges », NJECL 

2013 (4), 476. 
93 Artikel 10 Richtlijn 2010/64/EU. 
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recht.94 Volgens mij kan aldus duidelijk gesteld worden dat dit dossier voor haar absoluut 

geen belangrijk agendapunt was. Hopelijk komt daar onder huidig minister van Justitie, Koen 

Geens, snel verandering in. 

 

48. AANBEVELINGEN N.A.V. EVALUATIE SALDUZ-WET - Bij het opmaken van een evaluatie 

van de Salduz-wet, die ik later eveneens bespreek onder hoofdstuk 4, heeft men de 

gelegenheid aangegrepen om tevens enkele aanbevelingen/onderzoeken in te stellen wat 

betreft het vertalen en tolken. De gegevens werden gebundeld in een eindrapport van 15 

februari 2013.95 Uit dit onderzoek blijkt onder andere dat enkele verdachten de bijstand van 

een tolk verkregen omdat ze de taal niet begrepen of een tolk gebarentaal gewenst was. De 

verdachten vonden de aanwezigheid van de tolk belangrijk om goed te begrijpen wat werd 

gezegd of gevraagd, maar tevens gaven zij aan dat de kwaliteit van de vertaling te wensen 

over liet.96 Een duidelijk teken dat er dringend werk van gemaakt moet worden om het 

probleem definitief aan de kaak te stellen. Daarnaast werden verschillende meldpunten 

(Politie, Openbaar Ministerie en Onderzoeksrechters) ondervraagd wat betreft concrete 

voorstellen ter aanpassing van de wetgeving met het oog op de implementatie van EU-

richtlijn 2010/64/EU. Hieronder volgt een bespreking van de voorstellen, maar eerst is het 

belangrijk om een oog te werpen op een eerste realisatie. 

 

49. NATIONAAL REGISTER VOOR GERECHTSDESKUNDIGEN - Mevrouw Sonja Becq diende 

een wetsvoorstel tot invoeging van een Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen in. 

Jammer genoeg bleef dit voorstel jaren lang verstoffen bij Justitie. Er werd steevast verwezen 

naar de ‘technische moeilijkheid’ van het dossier. Men vergeet echter dat de deadline lag op 

36 maanden na goedkeuring teneinde de lidstaten de nodige tijd te geven om voor die 

‘technische moeilijkheden’ een oplossing te zoeken. De kogel blijkt nu echter door de kerk. 

België krijgt een Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen én een Nationaal Register 

voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken. Het wetsvoorstel werd officieel 

aangenomen door de Commissie voor de Justitie op 14 februari 2014.97  De wet van 20 

februari 2014 houdende een nationaal register en statuut voor beëdigd vertalers en tolken, ook 
                                                           
94 Algemene beleidsnota Justitie, Parl.St. Kamer 2013-14, nr. 53K2096/032, 36.  
95 K. DECRAMER, S. DE KEULENAER, A. DELADRIERE, E. DEVEUX, M. FRANSSENS, H. PENNE, A. RAES en S. 

SIVRI, Evaluatie Salduz Wet. Eindrapport, 15 februari 2013, http://www.dsb-

spc.be/doc/pdf/Salduz_eindrapport_NL.pdf (hierna: evaluatie Salduz Wet). 
96 Evaluatie Salduz Wet, 79. 
97 Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal 

register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en 

vertalers-tolken, Parl.St. Kamer 2013-14, nr. 53K1499/006. 

http://www.dsb-spc.be/doc/pdf/Salduz_eindrapport_NL.pdf
http://www.dsb-spc.be/doc/pdf/Salduz_eindrapport_NL.pdf
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de wet Becq genoemd, is echter nog steeds niet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De 

basisprincipes voor oprichting zijn klaar en het wetboek van strafvordering, het gerechtelijk 

wetboek en de interneringswet zijn afgestemd op hun komst. Belangrijk punt: uiterste datum 

van inwerkingtreding: 1 december 2016, maar liefst 3 jaar na uiterlijke implementatiedatum.98  

Het blijkt zeer moeilijk om toe te moeten geven dat er bij Justitie te lang gewacht werd om de 

implementatie van Richtlijn 2010/64/EU onder de loep te nemen.  

 

50. EERDERE WETSONTWERPEN – Men gaat voorbij aan het feit dat, reeds in april 2003, 

toenmalig minister van Justitie Verwilghen een voorontwerp van een wet houdende het 

statuut van beëdigd vertalers en tolken had voorbereid.99 Ook minister Onkelinx diende in juli 

2006 een wetsontwerp houdende aanwijzingsvoorwaarden voor de beëdigd vertalers en tolken 

in.100 Op 8 oktober 2010 volgde een wetsvoorstel houdende het statuut van beëdigde vertaler, 

tolk of vertaler-tolk.101 Er lagen aldus zeker en vast enkele wetsvoorstellen klaar die het 

probleem probeerden aan te pakken, maar het is aan de huidige minister van Justitie om er 

effectief iets mee te doen. Ondertussen is het zeer leuk om de schuld ergens anders te leggen, 

maar blijft het wel gangbare praktijk dat men beroep doet op advocaten, politieagenten of 

zaalwachters om vonnissen en zelfs een verhoor van een verdachte op zittingen te tolken.102 

 

51. ECHT STATUUT VOOR BEËDIGD VERTALERS EN TOLKEN - Toch is het niet onbelangrijk 

om te benadrukken dat de goedkeuring van een wet er kwam. Het zorgt er voor dat er 

eindelijk een echt statuut voor de beëdigd vertalers en tolken komt in België. Zoals de titel 

aangeeft is een hoofdpunt de oprichting van een nationaal register van bekwame vertalers en 

tolken. Positief is dus dat niet eender wie op de lijst zal terechtkomen. De kandidaten zijn 

verplicht om aan te tonen dat zij over de nodige beroepsbekwaamheid en juridische kennis 

beschikken om de fundamentele rechten van alle rechtzoekenden te kunnen waarborgen. Deze 

bepaling zal daarenboven ook zorgen voor een verbetering van de kwaliteit van de geleverde 

prestaties. Theoretisch klinkt het dus zeer mooi, maar het wordt afwachten of de praktijk ook 

                                                           
98 X, « Nationaal Register Gerechtsdeskundigen: december 2016 », De Juristenkrant, 14 januari 2015, 7.  
99 D. GROLLMAN, Minister Turtelboom zwijgt in alle talen, http://www.cbti-bkvt.org/fr/news/3-la-ministre-

turtelboom-se-tait-dans-toutes-les-langues?selected_locale=nl (consultatie 19 oktober 2014). 
100 Wetsontwerp tot invoeging van een hoofdstuk VIbis houdende de aanwijzingsvoorwaarden voor de beëdigde 

vertalers en tolken in de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en tot wijziging van het 

Wetboek van Strafvordering, Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 51K2636/001. 
101 Wetsvoorstel houdende het statuut van beëdigde vertaler, tolk of vertaler-tolk, Parl.St. Kamer 2010, nr. 

53K0322/001. 
102 X., Eerste groen licht voor nationaal register van gerechtsvertalers en –tolken, 

http://www.thelanguageindustry.eu/nl/tolkwerk/3189-eerste-groen-licht-voor-nationaal-register-van-

gerechtsvertalers-en-tolken (consultatie 19 oktober 2014). 

http://www.cbti-bkvt.org/fr/news/3-la-ministre-turtelboom-se-tait-dans-toutes-les-langues?selected_locale=nl
http://www.cbti-bkvt.org/fr/news/3-la-ministre-turtelboom-se-tait-dans-toutes-les-langues?selected_locale=nl
http://www.thelanguageindustry.eu/nl/tolkwerk/3189-eerste-groen-licht-voor-nationaal-register-van-gerechtsvertalers-en-tolken
http://www.thelanguageindustry.eu/nl/tolkwerk/3189-eerste-groen-licht-voor-nationaal-register-van-gerechtsvertalers-en-tolken
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zo rooskleurig wordt. Een moeilijk punt dat aandacht verdient is een herziening van de 

tarieven voor de beëdigd vertalers en tolken. Het tarief, dat laag is, zal op lange termijn tot 

nog grotere tekorten aan professionele vertalers en tolken leiden, waardoor de aanwezigheid 

van deze professionelen niet steeds zal gewaarborgd zijn. Dit kan en mag zeker niet de 

bedoeling zijn. Deze piste is zeer realistisch gezien de grote betalingsachterstanden waar 

justitie mee kampt. 

 

52. KWALITEITSVEREISTEN - De richtlijn hecht daarnaast veel belang aan de 

kwaliteitsvereiste. De Federale Politie (FP) vindt dat er een voorafgaande controle van de 

bekwaamheid dient plaats te vinden, namelijk via een af te leggen examen bij SELOR. Ook 

de VCLP legt de nadruk op een noodzaak aan opleidingen en een praktische test. De PdK 

verkiest naast het behalen van de juiste scholing ook een screening. Men opteert voor een 

bekwaamheidsattest, uitgereikt door een onafhankelijke commissie, voor de erkenning van 

gerechtstolken en –vertalers na het slagen voor een wettelijk bepaalde bekwaamheidsproef, 

zijnde een taalexamen.103 Na slagen kom je in een officiële nationale lijst terecht. De FP stelt 

voor om dit te doen via een internet- of intranetsite, terwijl de VCLP opteert voor een lijst op 

PORTAL (intranet van de politie) die steeds wordt bijgewerkt en waarin men feedback kan 

bijhouden.104 Ook sommige PdK’s opteren voor het gebruik van PORTAL of Omptranet. 

Anderen vinden dat het register of de nationale databank via de website van justitie of via een 

specifieke website ter beschikking moet gesteld worden.105 Een andere piste betreft het 

regelmatig updaten van de beëdigde tolken, een eedaflegging, een deontologische code en het 

opzetten van disciplinaire overheden, alsook het voorzien in straffen. Het updaten van de 

beëdigde tolken houdt verband met de minimumvereisten in kwaliteit. Deze zorgen er 

namelijk voor dat men vertalers en tolken kan verplichten om zich bij te scholen, dat een 

mogelijke schorsing van erkenning of intrekking via tuchtprocedure nakend is.106 De 

deontologische code (en de straffen) acht men noodzakelijk om de vertrouwelijkheid van de 

afgeleverde vertolking te waarborgen. De VCLP legt samen met de PdK’s daarnaast de 

nadruk op de een goede, stipte vergoeding en de mogelijkheid voor de politiediensten om 

problemen over de kwaliteit van de tolken te melden.107 Wat de kwaliteitscontrole betreft pleit 

                                                           
103 Evaluatie Salduz Wet, 175.  
104 Ibid., 174. 
105 Ibid., 175.  
106 Ibid., 106. 
107 Ibid., 174.  



 

 
26 

HUYBRECHTS er in ieder geval voor om een niet al te zware en vooral werkbare regeling in het 

leven te roepen.108 

 

53. OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN - Het is zeer logisch dat de nadruk ligt op een 

kwaliteitsvolle opleiding. Voorlopig voorziet enkel de Katholieke Universiteit Leuven in een 

opleiding, een programma dat tot stand kwam door een samenwerking met de Lessius 

Hogeschool.109  Het wetsvoorstel van mevrouw Becq, dat hierboven reeds werd besproken, 

voorziet eveneens in een register waarin de bekwame vertalers en tolken in terecht komen. 

Het is een goed idee om de lijst eveneens te bewaren en bij te houden in PORTAL, aangezien 

de politiediensten de eerste instantie zullen zijn waar gebruik van een tolk gemaakt zal 

worden. Zij hebben er dan ook alle baat bij om zeer snel de informatie die zij nodig hebben te 

bekomen teneinde weinig tijd te verliezen bij het contacteren van een tolk/vertaler. De 

eedaflegging gebeurt al sedert jaren, en dit feit zie ik dan ook niet noodzakelijk veranderen. 

Wanneer een tolk/vertaler zijn opleiding voltooid heeft volgt een beëdiging voor de rechtbank 

en dit gaat meteen gepaard met een eedaflegging. Het zijn voor mij twee zaken die 

onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn, waardoor dit zeker zo moet blijven, eveneens om 

vertrouwelijkheid te garanderen. Wat de deontologische code en het opzetten van disciplinaire 

overheden betreft die kunnen voorzien in straffen wanneer de vertrouwelijkheid niet wordt 

gewaarborgd ben ik minder gewonnen. Een gerechtsvertaler/tolk is door de artikelen 

28quinquies en 57 Sv. sowieso gebonden door het beroepsgeheim en is er aldus toe gehouden 

om geen inhoudelijke zaken van het dossier te verspreiden. Ik heb geen weet van inbreuken 

op deze vertrouwelijkheid en denk dan ook niet dat deze dienst een meerwaarde kan 

betekenen voor ons rechtssysteem. Het systeem zou wel nuttig zijn om de minimumvereisten 

inzake kwaliteit van de vertalers en tolken te waarborgen. Indien men weigert om over te gaan 

tot een bijscholing kan men straffen voorzien die gaan van schorsing tot schrapping van 

erkenning. De VCLP slaat de nagel op de kop wanneer het stelt dat er moet gezorgd worden 

voor een goede en stipte vergoeding. Reeds eerder werd dit probleem van de vergoeding 

aangekaart. Het is tot op vandaag zo dat Justitie een enorme achterstand heeft opgebouwd wat 

de uitbetaling van de gerechtsvertalers en tolken betreft. Aandacht hiervoor zal, samen met 

een loonsverhoging, het beroep en de opleidingen die ertoe aan de basis staan, misschien wat 

                                                           
108 L. HUYBRECHTS, « De Europese richtlijn betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures 

en de Belgische wet en rechtspraak, NC 2011, 7. 
109X., Programma 2014-2015 Gerechtsvertalen en -tolken, 

https://www.arts.kuleuven.be/home/opleidingen/manamas/gerechtsvertalen_tolken/programma-2 (consultatie 19 

oktober 2014).  
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aantrekkelijker maken, wat de tekorten aan professionele juridische vertalers en tolken zal 

kunnen aanvullen. Dat de politiediensten daarnaast zelf problemen over de kwaliteit van 

tolken zouden moeten kunnen melden lijkt me een goed idee. Ze zullen het namelijk wel snel 

doorhebben als er moeilijkheden ontstaan en zouden verplicht moeten worden hiervan 

melding te maken op het proces-verbaal van het verhoor.  

 

54. BEROEPSMOGELIJKHEDEN AANGAANDE VERTAAL- EN TOLKDIENSTEN - De richtlijn 

voorziet in een recht om te betwisten dat geen vertolking nodig zou zijn en/of dat de vertaling 

van ondermaatse kwaliteit was. De Federale Politie vindt dat de verdachte de vertaling van 

zijn verklaring of zijn vraag naar een bijzondere onderzoeksdaad kan betwisten.110 Indien de 

beklaagde echter de taal niet goed begrijpt, zal het ook moeilijk zijn om zijn wens uit te 

drukken dat hij de vertaling wenst te betwisten. Een kwalitatieve controle van hetgeen 

vertaald werd zal ook onmogelijk zijn als de taal niet gekend is. Laat dit nu net de reden zijn 

waarom we tolken aanstellen. Ook de Vaste Commissie van de Lokale Politie (VCLP) heeft 

hier over nagedacht en stelt dat de mogelijkheid tot betwisting moet uitgaan van de advocaat 

van de verdachte. Een audiovisuele opname lijkt hier een goede oplossing.111 Dit zou 

inderdaad een goed middel zijn om een ondubbelzinnig onderzoek naar de kwaliteit van het 

vertalen/vertolken uit te voeren. Of dit praktisch dan weer haalbaar is, is een andere vraag. De 

PdK’s hebben verschillende voorstellen op dit gebied. Deze gaan van het in kennis stellen van 

de verdachte voor het verhoor, via een klacht laten opnemen in het PV van verhoor door 

politie, PdK of onderzoeksrechter, tot een audiovisuele opname van het verhoor.112 Het valt 

niet te ontkennen dat dit laatste voorstel de meeste waarborgen zal bieden, maar eveneens de 

meest prijzige oplossing zal zijn. Ik denk dat we inderdaad moeten opteren voor een systeem 

waarbij de specifieke diensten die instaan voor het verhoor de verantwoordelijkheid op zich 

nemen om eventuele klachten te noteren in het PV.  

 

55. VERLONING VERTALERS EN TOLKEN - Wat ex-minister van Justitie Turtelboom over de 

correcte verloning denkt is echter een ander paar mouwen. Op 5 juli 2013 keurde de federale 

ministerraad op initiatief van mevrouw Turtelboom een ontwerp van koninklijk besluit goed 

waarbij de gerechtskosten zullen aangepast worden. Concreet heeft het koninklijk besluit het 

onder andere over een aantal algemene aanpassingen van het tariefschema, maar  er volgt een 
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verlaging in het tarief voor vertalers en tolken. U leest het goed, inderdaad. Terwijl de 

vertalers, tolken en hun associaties schreeuwen om enige vorm van erkenning besliste 

Turtelboom om de tarieven te verlagen. Op de website van De Belgische Kamer van Vertalers 

en Tolken (BKVT) staat te lezen dat de laatste verhoging van de tarieven in België plaats 

vond in 1994.113 De nieuwe tarieven uit het ontwerp zijn dan ook ronduit beschamend te 

noemen en kunnen we beschouwen als een vorm van uitbuiting. Een te lage verloning zal 

zeker en vast de kwaliteit van de vertalingen en vertolkingen niet ten goede komen en zal 

zorgen voor een vlucht naar andere beroepscarrières, waardoor een enorm tekort aan 

kwalitatieve juridische vertalers/tolken dreigt te ontstaan. Het ontwerp ligt momenteel voor 

advies bij de Raad van State en we kunnen alleen maar hopen dat hier toch aandacht aan 

besteed zal worden. De BKVT is terecht verontwaardigd over het feit dat de kosten hier 

feitelijk door de vertalers en tolken wordt gedragen en niet door de nationale overheid, in 

tegenstelling tot wat de tekst van richtlijn 2010/64/EU bepaalt.114  

 

56. PRAKTIJKVOELING ONTBREEKT - Een ander probleem is dat men niet bij de spelers in 

de praktijk ten rade ging bij het opstellen van voorontwerpen van een wet, noch bij de 

werkgroep die zich met de problematiek moet bezighouden. Dit mist volgens mij alle logica, 

aangezien de theorie zeer vaak afwijkt wat in de praktijk gangbaar is. Een cruciaal punt dat 

door de minister van Justitie over het hoofd werd gezien. De BKVT zelf is verbaasd dat ze 

niet in het proces werden betrokken, daar zij onder andere de auteur is van de sneuveltekst 

waarop de huidige voorstellen zijn gebaseerd. Ze vinden het feit dat ze opzij geschoven 

werden een totaal gebrek aan respect voor het beroep.115 Volgens mij zit hier toch een vorm 

van waarheid in. Deze laatste discussie omtrent de correcte verloning werd echter nog niet 

concreet en met een zicht op de praktijk aangevat, wat niet het geval is met de invoering van 

een btw-plicht ten aanzien van de gerechtsvertalers- en tolken.116 Het is aldus duidelijk waar 

de prioriteiten liggen. 

 

57. EULITA - De praktische zijde van het recht op vertaling en vertolking werd bekeken 

door het FIT Committee for Court Interpreting and Legal Translation, meer bepaald met het 
                                                           
113 X., Ontwerp van KB tot aanpassing van de gerechtskosten. Minister Turtelboom loopt de spuigaten uit, 

http://www.cbti-bkvt.org/nl/news/4-projet-d-arrete-royal-modifiant-les-frais-de-justice, (consultatie 19 oktober 

2014). 
114 Ibid. 
115 D. GROLLMANN, Minister Turtelboom zwijgt in alle talen, http://www.cbti-bkvt.org/nl/news/3-minister-

turtelboom-zwijgt-in-alle-talen, (consultatie 19 oktober 2014). 
116 BTW op tolken in uitvoering van een gerechtelijke opdracht, 27 november 2013, C2013/09517, BS. 4 

december 2013, 95907-95910. 

http://www.cbti-bkvt.org/nl/news/4-projet-d-arrete-royal-modifiant-les-frais-de-justice
http://www.cbti-bkvt.org/nl/news/3-minister-turtelboom-zwijgt-in-alle-talen
http://www.cbti-bkvt.org/nl/news/3-minister-turtelboom-zwijgt-in-alle-talen
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EULITA project. Hun doelstellingen zijn het promoten van de kwaliteit van justitie, de 

toegang tot justitie waarborgen ongeacht taal of cultuur en het garanderen van de 

fundamentele mensenrechten. De organisatie brengt de professionele verenigingen van 

juridische vertalers en tolken in de EU samen, alsook de meer algemene organisaties die de 

juridische vertaling en vertolking organiseren. Doel is aldus om de belangen van de 

belanghebbenden te versterken door een systeem op te zetten van een juridische vertaal- en 

tolkassociatie in alle lidstaten. Niet onbelangrijk is dat zij ook de kwaliteit van de vertalingen 

en vertolkingen willen opdrijven door een erkenning in te voeren van de professionele status 

van juridisch vertaler en/of tolk. Zij zijn er van overtuigd dat dit bijdraagt aan de 

samenwerking en het wederzijds vertrouwen117 tussen de lidstaten in de verschillende 

nationale systemen die op heden bestaan betreffend het juridisch vertalen en vertolken.118 

Deze instelling was sterke voorstander van een registratieprocedure waarbij alle 

gekwalificeerde juridische vertalers en vertolkers te raadplegen zouden zijn in een nationale 

database. Bekwaamheidstesten gaan een opname in de database voor.119 Zoals we later zullen 

zien, nam men dit idee op in de finale Richtlijn 2010/64/EU120, ondanks de afwezigheid 

hiervan in de ontwerpversie. 

 

58. ONDERZOEK TAALVAARDIGHEID - Zoals eerder gesteld dient er een mechanisme 

ingesteld te worden om na te gaan of een verdachte de taal spreekt en begrijpt. Eerder liet ik 

al blijken dat dit moeilijk in te vullen is. Het voorstel van de Federale Politie hieromtrent luidt 

dat dit via een door de verdachte te ondertekenen document zou kunnen gebeuren.121 Het is 

echter waarschijnlijk dat een verdachte, soms uit schrik, zomaar een document zal 

ondertekenen, zonder ten volle de draagwijdte hier van te begrijpen. De bijstand van een tolk 

zou hier onmisbaar zijn, maar aangezien het document net dient om te bepalen of een 

tolk/vertaler echt nodig is, maakt de hele regeling wat dubbelzinnig. De Vaste Commissie van 

de Lokale Politie meent dan weer dat de controle zou kunnen gebeuren via een vragenlijst of 

een systeem dat het bewijs levert dat de verdachte tijdens een vorig verhoor wel degelijk de 

taal sprak.122 Welke vragen concreet gesteld zouden worden blijft een vraagteken en het 

                                                           
117 Het principe van wederzijdse erkenning en vertrouwen tussen de lidstaten wordt gezien als de « motor van de 

Europese integratie in criminele aangelegenheden », K. BARD, « The Impact of the Lisbon Reform Treaty in the 

Field of Criminal Procedural Law », NJECL 2011, 13. 
118 EULITA, Mission Statement, www.eulita.eu/mission-statement (consultatie: 12 oktober 2014).  
119 K. WEIS, « ECBA Autumn Conference 2009 – The Future of Citizen’s Rights in Criminal Proceedings in the 

European Union », NJECL 2010, 121.  
120 Artikel 5.2 Richtlijn 2010/64/EU. 
121 Evaluatie Salduz Wet, 173. 
122 Ibid., 100. 

http://www.eulita.eu/mission-statement
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systeem van bewijslevering zal men niet kunnen toepassen wanneer het een primo-delinquent 

betreft. Een volledige maatregel blijft dus uit. Sommige Procureur des Konings (PdK’s) 

vinden het tijdsbestek van 24 uur niet haalbaar om een schriftelijke taaltest te organiseren. 

Andere PdK’s vinden dan weer dat de wet moet voorschrijven dat een persoon die de taal van 

de rechtspleging niet kent, bijstand moet krijgen van een tolk. Éen PdK is van mening dat de 

politie een aantal algemene vragen moet kunnen stellen om de talenkennis van de betrokkene 

in te kunnen schatten. Uit een kort voorafgaandelijk gesprek, vreemd aan de feiten waarover 

het verhoor gaat, zou moeten blijken of de taal van de rechtspleging voldoend te volgen is 

voor betrokkene. Concreet stelt men voor om te werken via het verschaffen van korte 

tekstfragmenten in diverse talen. De verdachte kan dan de taal van voorkeur aanwijzen of hij 

kan ook zelf aangeven welke taal hij het meest beheerst.123 Deze laatste mogelijkheid draagt 

mijn voorkeur weg, aangezien een kort tekstfragment niet in alle mogelijke talen kan 

weergegeven worden, waardoor het niet noodzakelijk zo is dat een persoon één van de 

voorgeschotelde talen begrijpt. De opmerking van de onderzoeksrechters dat de keuze van de 

taal vrij is voor de verdachte en dat het dan ook aan hem is om in te schatten of hij voldoende 

de taal van de procedure begrijpt124 lijkt mij geen voldoende waarborg.  

 

59. VERTOLKING OP AFSTAND - Vertolking op afstand moet volgens de Federale Politie in 

een specifiek reglement inzake het beroep van beëdigd tolk opgenomen worden heeft nood 

aan een strikte reglementering. Het gebruik van dit soort communicatietechnieken moet men 

verzekeren. De VCLP is hiermee akkoord, maar benadrukt nogmaals het vertrouwelijke 

aspect van deze technieken en de meerkosten die het gebruik voor de politiediensten zou 

betekenen. Een telefonische vertolking, vertolking via speaker of videoconferencing zijn 

mogelijkheden.125 Ook de PdK’s zijn voor dit idee gewonnen.126 Terecht is de vermelding dat 

het nadeel hierbij is dat de tolk de verdachte niet kan zien. Verhoren met tolken zijn niet 

gemakkelijk, en lichaamstaal is daarbij soms onontbeerlijk om het complete plaatje te kunnen 

vatten. Met een verhoor op afstand ontbreekt enige fysieke aanwezigheid, waardoor deze 

problemen alleen maar versterkt zullen worden.127  Ander punt waar men rekening mee moet 

houden is het kostenplaatje. Is het inzetten van dergelijke communicatietechnologieën wel 

                                                           
123 Ibid., 174.  
124 Ibid., 175-176.  
125 Ibid., 174. 
126 Ibid., 175. 
127 Ibid., 174-175.  
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budgettair haalbaar? De onderzoeksrechter halen Skype en de webcam aan als voorstel.128 

Politie en magistraten kunnen dit ook gebruiken en de kostprijs blijft zo redelijk beperkt.  

 

Telefonische vertolking of via speaker lijkt me inderdaad niet de beste oplossing te 

zijn, rekening houdend met de nadelen die werden aangehaald door de verschillende 

meldpunten. Ik denk dat het idee van de onderzoeksrechter met betrekking tot het gebruik van 

Skype en webcam gemakkelijk realiseerbaar is en de kosten ook niet al te zeer zou opdrijven. 

Vereist is wel dat er een goede internetverbinding tot stand gebracht kan worden, maar in 

huidig tijdperk zou dit geen probleem mogen zijn. Ook het probleem met de lichaamstaal kan 

men zo enigszins oplossen aangezien zowel de tolk als de politie/magistraat de verdachte kan 

aankijken.  

 

60. WEINIG AMBITIEUS – Een algemene kritiek betreft dat de richtlijn geen ingrijpende 

wijzigingen met zich mee zal brengen. Het is een weinig ambitieus document dat zich vooral 

spiegelt aan de vereisten die gesteld werden door de rechtspraak van het EHRM. Het 

beschermingsniveau dat men voor ogen heeft is daarenboven al in sommige EU-lidstaten 

bereikt.129 Is deze kritiek terecht? Het document mag dan al beperkt zijn en niet altijd even 

innoverend, het doel van de richtlijn is tot coherentie te komen in de lidstaten. Als we naar 

België kijken, zien we dat er toch al veranderingen nodig zijn om tegemoet te komen aan de 

minimumvereisten uit de nieuwe richtlijn, en dit zal ook in andere landen het geval zijn. De 

vaststelling dat het recht in bepaalde lidstaten reeds volstaat aan de bepalingen van de richtlijn 

doet hier dan ook geen afbreuk aan. 

2. Rechtsvergelijking Frankrijk 

61. REEDS ENKELE VERANKERINGEN – Artikel 102 CPP bepaalt dat de onderzoeksrechter 

gebruik kan maken van een volwassen tolk, nadat deze de eed aflegt. Ook de voorzitter van 

het Hof van Cassatie beschikt over de verplichting om van vertalers gebruik te maken indien 

de beschuldigde de Franse taal niet schrijft of spreekt.130 Artikel 121 CPP voorziet in de 

bijstand van een tolk in gebarentaal indien het bepaalde kwetsbare personen betreft. De 

onderzoeksrechter krijgt zelfs de mogelijkheid om over te gaan tot schrijftelijke 

communicatie indien dit mogelijk is in het geval. Het recht op informatie over het recht op 

bijstand van een tolk wordt mogelijk gemaakt voor de correctionele rechtbank in artikel 393 

                                                           
128 Ibid., 176.  
129 P. DE HERT en K. WEIS, “EU heropent debat rond procedurele rechten”, Juristenkrant 2009, 5.  
130 Article 272 CPP. 
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CPP. Dat het hier echter een allegaartje van enkele regeltjes betreft is duidelijk. Er moest dan 

ook iets veranderen. Dit gebeurde met de komst van een implementatiewet. 

 

62. LOI N° 2013-711 DU 5 AOÛT 2013 - Op 5 augustus 2013 werd door Frankrijk een 

algemene wet ingevoegd die onder andere de richtlijn 2010/64 implementeert.131  Dit is 

specifiek het geval in hoofdstuk drie: “Dispositions portant transposition de la directive 

2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à 

l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales”. 

 

63. GRATIS RECHT OP VERTALER/TOLK DOORHEEN VOLLEDIGE PROCEDURE – De wet 

voorziet nu dat, bovenop de reeds bestaande bepaling dat een verdachte of vervolgde recht 

heeft op informatie over de aanklacht en op een verdediging, een persoon die de Franse taal 

niet spreekt recht heeft op een vertaler/tolk doorheen de procedure.132 Dit betreft eveneens de 

onderhouden met de advocaat indien deze een directe link hebben met een verhoring of 

rechtszitting. Innoverend is eveneens dat dit recht nu ook formeel gratis is, wat één van de 

doelstellingen was van de Europese Richtlijn 2010/64. Ook kan men de vertaling van 

essentiële processtukken vragen om de verdediging en de garantie op wapengelijkheid te 

garanderen. Van dit laatste kan echter wel expliciet afstand van gedaan worden.133 Deze 

bijstand was vroeger beperkt. Het recht op een tolk tijdens de ontmoetingen tussen advocaat 

en cliënt zijn aldus een eerste verandering die de wet met zich mee bracht. Deze voormalige 

afwezigheid werd evenwel reeds toegekend door het Hof van Cassatie, die dit beschouwde als 

een recht voortvloeiend uit artikel 6§3 EVRM.134 Dat dit nu expliciet verankerd wordt in de 

wet is echter een pluspunt. 

 

64. GARANTIE OP VERTALING PROCESSTUKKEN - Een tweede verandering situeert zich in 

het feit dat de documenten nu ook vertaald kunnen worden. Vroeger was dit geen garantie en 

eerder zeldzaam. Mondelinge samenvattingen door tolken of geschreven verklaringen waren 

gangbare praktijk in politionele voorhechtenis. De nieuwe wetgeving zorgt voor een 

verbetering, maar de opsomming van documenten die men kan vertalen blijft toch wel 

                                                           
131 Loi n°2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en 

application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France, 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027805521&categorieLien=id (hierna: 

Loi n°2013-711). 
132 Article 63-1 CPP. 
133 Article 4, I, 1° Loi n° 2013-711.  
134 E. DAOUD, “Le droit à un interprète: la consécration d’un nouveau droit”, AJ Pénal 2013, 527. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027805521&categorieLien=id
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beperkt. Het gaat over preliminaire documenten aangaande het justitieel onderzoek, bepaalde 

dagvaardingen, beslissingen aangaande voorhechtenis en aanhoudingsbevel, en vonnissen in 

geval van veroordeling.135  De vertaling blijft ook beperkt tot de passages die van 

onmiskenbaar belang zijn om een kennisname te voorzien van de feiten die de verdachte ten 

laste worden gelegd.136 Uitzonderlijk kan een mondelinge vertaling of een mondelinge 

samenvatting van essentiële processtukken plaatsvinden indien dit zo moet geschieden 

volgens toepassing van de wet.137 De vrees bestaat dat deze uitzondering in de praktijk als 

regel gehanteerd zal worden, zeker nudat een omlijning ontbreekt.  

 

65. TEST TAALVAARDIGHEID - Ook Frankrijk voorziet een test om te bepalen of een 

persoon over de mogelijkheid beschikt om de landstaal te begrijpen en te spreken.138 Hoe dit 

in concreto zal gebeuren is ook een raadsel. Waarschijnlijk zal men zich ook hier baseren op 

het oordeel van de politieambtenaren die als eerste in aanraking komen met de verdachte. 

DAOUD stelt zich dezelfde vraag en haalt aan dat we misschien met formulieren kunnen 

werken, dat men een officiële mondelinge verklaring kan afleggen of dat men een test moet 

afleggen.139 Het is sowieso een gemiste kans om dit niet op te nemen in de wet zelf, maar dit 

blijkt een constante te zijn in de hier geschetste rechtsvergelijking. 

 

66. BEZORGDHEDEN - Zoals vele andere lidstaten uitte ook Frankrijk bezorgdheden 

omtrent de implementatie van de Europese Richtlijn. Deze bezorgdheden waren zowel 

budgettair van aard als procedureel. Denk hierbij aan vertragingen in procedures en 

procedurele aktes die nietig en ongegrond zullen verklaard worden. Er is eveneens een 

circulaire140 die stelt dat een vertaling van essentiële documenten mondeling kan plaats 

vinden tijdens een onderhoud met de advocaat, wanneer er kennisgeving is van een 

gerechtelijke beslissing of wanneer men deze uitspreekt in bijzijn van een tolk of simpelweg 

wanneer dit pertinenter of efficiënter zou zijn. Dit staat lijnrecht tegenover de bedoelingen 

van artikel 3 van de Europese Richtlijn dat stelt dat een verdachte de tijd moet krijgen om een 

uitgeschreven vertaling van essentiële stukken te bestuderen, voornamelijk met het oog op 

                                                           
135 Article D594-6 Code de procédure pénale, 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154  (hierna CPP). 
136 Article D594-7 CPP. 
137 Article 4, I, 2° Loi n° 2013-771 ; Article 803-5 CPP ; Art. D594-9 CPP. 
138 Article D594-1 CPP.  
139 E. DAOUD, “Le droit à un interprète: la consécration d’un nouveau droit”, AJ Pénal 2013, 527. 
140 Circulaire du 31 octobre 2013 relative à la présentation des dispositions de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 

et du décret n° 2013-958 du 25 octobre 2013 relatives à la mise en œuvre du droit à l’interprétation et à la 

traduction dans le cadre des procédures pénales, http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1327250C.pdf. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1327250C.pdf


 

 
34 

instellen van beroep. Het is duidelijk dat de huidige wetgeving in Frankrijk dit doel niet 

bereikt en men een te grote appreciatiemarge verleent aan de verschillende autoriteiten. De 

financiële kant van de zaak speelt een grote rol. De kosten die een vertaling van de essentiële 

processtukken  met zich mee brengt, en de diensten van tolken die men moet vergoeden, werd 

geschat op 27 miljoen euro. Het behandelen van een aanvraag tot vertaling zou een meerkost 

van 2 miljoen euro betekenen.141 Geen kleine bedragen dus, waardoor de effectiviteit van de 

richtlijn afhangt van de vrijgemaakte budgetten.142 

 

67. KWALITEITSVOORWAARDEN ONTBREKEN - Ook wat betreft de kwaliteitsvoorwaarden 

van gerechtelijke vertalers en tolken vinden we jammer genoeg niets terug in de verschillende 

teksten. De manier van toewijzing vinden we terug in artikel D594-11 CPP. Men spreekt over 

een nationale lijst van experten, maar even verder, in paragraaf 3 ziet men eveneens dat in 

geval van noodzaak een andere volwassene kan aangewezen worden. Over eventuele 

beroepsmogelijkheden naar aanleiding van problemen met de kwaliteit rept men ook geen 

woord. Aangezien dergelijke bepaling niet werd opgenomen, noch in wet n°2013-771, noch 

in decreet n° 2013-958143  kan iedereen de opdracht tot vertaling of vertolking krijgen. Een 

enige mogelijkheid die er bestaat is om een klacht te formuleren in verband met een tolk in 

preliminaire procedures, maar dit is gelimiteerd. Men noteert de klacht als observatie in het 

dossier144 en eventueel volgt een vervanging van de tolk. De verhoren die reeds plaatsvonden 

blijven echter rechtsgeldig. Wat wel positief is, is de extra aandacht die men besteed aan de 

rol van de tolk/vertaler in de strafprocedure. Een Europese master in de juridische vertaling is 

eveneens gecreëerd en draagt bij aan een dringend nodige revaluatie van de dienst die een 

vertaler verleent.145 

 

68. VOORLOPIGE CONCLUSIE - Volgens mij moet een grote rol toekomen aan de advocaten 

om er voor te zorgen dat de Europese Richtlijn zijn effect niet mist. Zij zullen er moeten op 

staan dat hun cliënt een vertaling verkrijgt van de documenten en mogen geen genoegen 

                                                           
141 E. DAOUD, “Le droit à un interprète: la consécration d’un nouveau droit”, AJ Pénal 2013, 527. 
142 P. BEAUVAIS, « Procédure pénale : droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures 

pénales », RTD Eur. 2011, 642. 
143 Decret n° 2013-958 du 25 octobre 2013 portant application des dispositions de l’article préliminaire et de 

l’article 803-5 du code de procédure pénale relatives au droit à l’interprétation et à la traduction, 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028115175&categorieLien=id. 
144 Article D594-2 CPP. 
145 S. MONJEAN-DECAUDIN, « L’union européenne consacre le droit à l’assistance linguisitque dans les 

procédures pénales », RTD Eur. 2911, 763. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028115175&categorieLien=id
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nemen met een mondelinge vertaling. Om de doelstellingen te waarborgen moet de 

mondelinge vertaling echt wel de uitzondering blijven.  

3. Rechtsvergelijking Nederland 

69. WET TOT IMPLEMENTATIE VAN RICHTLIJN NR. 2010/64/EU - Op 1 oktober 2013 trad in 

Nederland de Wet tot implementatie van richtlijn nr. 2010/64/EU in werking.146 Vooreerst 

bepaalt de Wet dat in het Wetboek van Strafvordering enkele artikels/leden zullen worden 

toegevoegd teneinde te voldoen aan de Richtlijn.  

 

70. VERPLICHTE OPROEPING BIJ ONVOLDOENDE TAALBEHEERSING DOOR OPENBAAR 

MINISTERIE, RAADSMAN OF VERHOREND AMBTENAAR - Het Nederlandse Wetboek van 

Strafvordering (NSv.) heeft een verdachte gedurende het gerechtelijk vooronderzoek en 

tijdens het onderzoek ter zitting recht op de taalkundige bijstand van een tolk.147 Er waren tot 

voor kort geen wettelijke regelingen terug te vinden die de bijstand tijdens het 

opsporingsonderzoek regelen. Gelet op het EVRM, moet ook in die fase aandacht bestaan 

voor de taalkundige bijstand.148 Het Openbaar Ministerie dient, sinds de wet tot 

implementatie, een tolk op te roepen indien de verdachte de Nederlandse taal niet of 

onvoldoende beheerst.149 Het is duidelijk dat het niet zomaar een mogelijkheid betreft voor 

het openbaar ministerie. Het maakt een dwingende bepaling uit. Volgens artikel 27, 4de lid 

Nsv. zal een verdachte die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheerst bevoegd zijn om 

zich te laten bijstaan door een tolk. Eveneens volgt een uitbreiding van dit recht op een tolk 

tot de communicatie die plaatsvindt tussen raadsman en zijn cliënt indien dit nodig zou zijn. 

In dit geval ligt de verantwoordelijkheid tot oproeping bij de raadsman.150  Ook tijdens het 

verhoor heeft de verdachte recht op bijstand van de tolk.151 Deze wordt benadert op verzoek 

van de verhorende ambtenaar. Tijdens een voorbereidend onderzoek kan dit mondeling 

                                                           
146 Wet van 28 februari 2013 tot implementatie van richtlijn nr. 2010/64/EU van het Europees Parlement en de 

Raad van 20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures (PbEU L 280), Stb. 

2013/85, 12 maart 2013, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2013-85.html ; Besluit van 21 juni 2013 tot 

vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 28 februari 2013 tot implementatie van richtlijn 

nr. 2010/64/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking 

en vertaling in strafprocedures (PbEU L 280) (Stb. 2013, 85), Stb. 2013/268, 2 juli 2013, 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2013-268.html.  
147 Artikel 191 Wetboek van Strafvordering, 15 januari 1921, http://www.wetboek-

online.nl/wet/Wetboek%20van%20Strafvordering.html (hierna : Nsv) ; Artikel 275 NSv.  
148 S. DENNEMAN en P. VAN KAMPEN, « Het recht op vertaling in Nederlandse strafzaken », Strafblad 2010, 33. ; 

X., « Aanwijzing bijstand van tolken en vertalers in het opsporingsonderzoek », Stcrt. 2008, 116. 
149 Artikel 23, lid 4 NSv.  
150 Artikel 28, lid 3 Nsv.  
151 Artikel 29a, lid 1 Nsv. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2013-85.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2013-268.html
http://www.wetboek-online.nl/wet/Wetboek%20van%20Strafvordering.html
http://www.wetboek-online.nl/wet/Wetboek%20van%20Strafvordering.html
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gebeuren. In alle andere gevallen is een schriftelijke oproeping vereist.152 Eveneens dient men 

de bijstand in het proces-verbaal te vermelden.153 Artikel 301 NSv. voorziet daarnaast dat 

men de inhoud van het bewijs steeds aan de verdachte moet voorlezen. De verdachte krijgt 

dus meer informatie op de zitting zelf, maar men bereidt een verdediging echter voornamelijk 

voor eer de zitting plaats vindt. De verdachte heeft recht op voorbereidingstijd. Daarnaast 

variëren verschillende zittingen in complexiteit en lengte. Indien er een complex dossier 

voorligt met een tolk waarvan de capaciteiten in vraag getrokken kunnen is er een probleem. 

Dit is eveneens het geval wanneer het een kort proces betreft. De verdachte zal dan namelijk 

minder bewijs meekrijgen. We kunnen hier opmerken dat iemand slechts recht heeft op 

bijstand van een tolk indien deze het statuut van verdachte kreeg. Het is echter mogelijk dat 

personen tegen wie nog geen vervolging werd ingesteld eveneens beroep wensen te doen op 

deze dienst. Op grond van artikel 6 EVRM, zoals uitgelegd in het eerder aangehaalde arrest 

Luedicke, Belkacem en Koç tegen Bondsrepubliek Duitsland, hebben zij hier namelijk alle 

recht toe. 

 

71. VERTALING VAN ESSENTIËLE PROCESSTUKKEN - In artikel 32a Nsv. regelt men de 

tekortkomingen op vlak van vertaling van de essentiële bewijsstukken. De verdachte kan 

verzoeken om processtukken, waar hij kennis van kan nemen en die hij noodzakelijk acht 

voor zijn verdediging, geheel of gedeeltelijk schriftelijk te laten vertalen. Het verzoek gebeurt 

schriftelijk, is met redenen omkleed en omschrijft zo duidelijk mogelijk de (delen van) 

processtukken waar het verzoek betrekking op heeft.154 Afhankelijk van het stadium waarin 

de procedure zich bevindt richt men het verzoek aan de officier van justitie, dan wel aan het 

gerecht in feitelijke aanleg waarvoor de zaak komt.155 In geval van afwijzing van het verzoek 

kan men een bezwaarschrift indienen bij de rechter-commissaris. Deze hoort zowel de 

verdachte als de officier van justitie alvorens een beslissing te nemen.156  

 

72. GROTE VERANTWOORDELIJKHEID RAADSMAN - In Nederlands recht komt ook een grote 

verantwoordelijkheid aan de raadsman toe. De raadsman dient voldoende precies aan te geven 

wat de relevante stukken zijn die vertaald dienen te worden en waarom hij dat wenst. Indien 

de talenkennis van de verdachte te beperkt is om de bewijsstukken te begrijpen, zal hij ook 
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153 Artikel 29a, lid 3 Nsv.  
154 Artikel 32a, lid 1 Nsv. 
155 Artikel 32a, lid 2 Nsv. 
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niet in staat zijn om zijn raadsman aanwijzingen te geven omtrent wat relevant kan zijn in de 

zaak. Het EHRM stelt dat de talenkennis van de verdachte van essentieel belang is in 

complexe zaken.157 De eindverantwoordelijkheid ligt bij de nationale rechter. In Nederland 

lijkt deze verantwoordelijkheid aldus aan de raadsman toe te komen.158 Van dit laatste is zelfs 

een opmerkelijk arrest terug te vinden. Een raadsman merkte tijdens de terechtzitting op dat 

de daar aanwezige tolken menen dat de vertolking van de verklaring van een medeverdachte, 

zoals te zien op video-opnamen van het verhoor, onjuist is. De raadsman vraagt dan ook om 

deze vertolking te laten beoordelen door de aanwezige tolken. In Cassatie stelt de Hoge Raad 

dat de raadsman niet op voldoende wijze heeft gespecifieerd op welk onderdeel of in welke 

mate de vertolking onjuist zou zijn en op welke wijze deze onjuistheid relevant zou kunnen 

zijn voor de strafzaak.159 Dit is redelijk frappant. Een raadsman beschikt vooreerst zelf niet 

over de talenkennis om precies te kunnen aanduiden welk stuk van de vertolking foutief zou 

zijn, waardoor de vereisten gesteld door de Hoge Raad totaal uit de lucht gegrepen zijn. 

Daarnaast stelt het EHRM dat de autoriteiten zorg dienen te dragen voor toezicht op de 

kwaliteit van de verschafte vertolking.160 Nederland baseert zich dan wel op uitspraken van 

het EHRM om hun minimalistische interpretatie van het recht op vertolking te 

verantwoorden, dit stukje hebben ze dan wel over het hoofd gezien. 

 

73. MONDELINGE VERTALING VOLSTAAT - Het belangrijkste aspect wat we in de 

Nederlandse rechtscultuur terug kunnen vinden is dat een mondelinge vertaling van 

processtukken volstaat. Aangezien Richtlijn 2010/64/EU dit zo voorziet, is dit eveneens 

conform. Eerder reeds heb ik mijn bezorgdheden hierover geuit en niet onterecht zo blijkt. In 

Nederland baseert men zich steeds op de – zeer minimale – voorwaarden die gesteld werden 

door het EHRM. Nederland steunt op de zaak Kamasinski161 om niet zomaar alle essentiële 

processtukken te laten vertalen. In praktijk vindt er dan ook een vertolking plaats van de korte 

inhoud van daarvoor in aanmerking komende processtukken. In zeer bijzondere gevallen 

verschaft men een korte schriftelijke weergave. De gerechtelijke autoriteiten nemen alle 

beslissingen hieromtrent. Men neemt de procesgang in aanmerking en aangezien een 

schriftelijke vertaling enige tijd vergt is het de raadsman die – indien het een lijvig dossier 

                                                           
157 EHRM 18 oktober 2006, nr. 18114/02, Hermi/Italië. 
158 HR 16 december 1997, NJ 1998, 352, noot ‘T HART. 
159 HR 12 maart 2002, NJ 2002, 448.  
160 EHRM 19 december 1989, nr. 9783/82, Kamasinksi/Oostenrijk. 
161 EHRM 19 december 1989, nr. 9783/82, Kamasinski/Oostenrijk. 
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betreft – precies dient aan te geven welke processtukken hij vertaald wenst te zien.162 De 

Richtlijn voorziet een exemplatieve opsomming van de essentiële processtukken die moeten 

vertaald worden. Hier voldoet de Nederlandse praktijk niet aan de nodige vereisten. In de 

praktijk voorziet men enkel een schriftelijke vertaling van de dagvaarding. Volgens de Hoge 

Raad was zelfs dit echter niet steeds nodig.163 Het leidt namelijk niet tot consequenties.164 

Hoewel in de regel geen schriftelijke vertaling vereist is volgens het EHRM blijft het recht op 

een eerlijk proces wel steeds het uitgangspunt. Een recht op vertaling draagt hiertoe bij omdat 

het de verdachte in staat stelt zichzelf op voldoende wijze te verdedigen. Dit punt bleek niet 

doorgedrongen te zijn in de jurisprudentie van de Hoge Raad. Het recht op vertaling of het 

ontbreken hiervan raakt in essentie de procesautonomie van de verdachte.165  Elke verdachte 

heeft namelijk het recht om zelf een eigen interpretatie te geven van de feiten die hem ten 

laste worden gelegd.166 Indien men geen schriftelijke vertaling van de essentiële stukken 

verschaft zal de verdachte niet over de nodige kennis beschikken om zich voldoende te 

verdedigen. Blijkbaar is het Gerechtshof Den Haag het hier mee eens. In haar arrest van 19 

juni 2014 stelt het hof dat een schriftelijke vertaling of mededeling van de dagvaarding wel 

degelijk een meerwaarde heeft.167 Is dit echter steeds het geval? Personen zonder vaste 

verblijfplaats, die het Nederlands niet machtig zijn, krijgen een vertaling opgestuurd.168 Het is 

echter al zeker dat deze brieven met informatie de ontvanger niet zullen bereiken.  

 

74. BEVEL TOT INVERZEKERINGSTELLING OF TOT VOORLOPIGE HECHTENIS -  Indien men een 

bevel tot inverzekeringstelling of een bevel tot voorlopige hechtenis uitvaardigd en de 

verdachte de Nederlandse taal niet of onvoldoende begrijp zorgt men ook zo spoedig mogelijk 

voor een schriftelijke mededeling van het strafbare feit ten aanzien waarvan men verdacht 

wordt, de grond voor uitvaardiging en de geldigheidsduur van het bevel.169 Dit is eveneens het 

geval bij een bevel tot ophouding voor onderzoek, met enig verschilpunt dat er enkel een 

mondelinge inhoud van het bevel wordt medegedeeld in een voor hem/haar begrijpelijke 

taal.170 

 

                                                           
162 HR 16 december 1998, NJ 1998, 352. 
163 HR 6 november 2007, NJ 2008, 599. 
164 S. DENNEMAN en P. VAN KAMPEN, « Het recht op vertaling in Nederlandse strafzaken », Strafblad 2010, 34.  
165 Ibid., 36.  
166 K. ROZEMOND, Strafvorderlijke Rechtsvinding, Deventer: Gouda Quint 1998, p. 312. 
167 Gerechtshof 19 juni 2014, ECLI :NL :GHDHA : 2014 : 2018. 
168 A. SCHOEP, « Informatie, afschriften en vertalingen », Proces 2014, 326. 
169 Artikel 59, lid 7 Nsv. ; Artikel 78, lid 6 Nsv.  
170 Artikel 61, lid 8 Nsv. 



 

 
39 

75. BIJZONDERE CATEGORIE VAN PERSONEN - Om tegemoet te komen aan de noden van 

slecht sprekenden of horigen voorziet artikel 131b dat waar men spreekt over bijstand van een 

tolk daaronder mede wordt begrepen de bijstand van een daartoe geschikt persoon als tolk aan 

een verdachte die zich in deze categorie bevindt. 

 

76. MOGELIJKHEID TOT OPROEPING TOLK - Nieuw artikel 191 zal in haar eerste lid bepalen 

dat indien een verdachte, getuige of deskundige de Nederlandse taal niet of onvoldoende 

beheerst, de rechter-commissaris een tolk kan oproepen.171 Voor de wetswijziging stond er te 

lezen dat men in dit geval een tolk benoemd die de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft. Deze 

bepaling kan men lezen als een verzwakking van de regelgeving. Daar waar het vroeger een 

automatisme betrof om te benoemen, betreft het nu slechts een mogelijkheid tot oproeping. 

Een extra mogelijkheid voor de verdachten of getuigen die gebrekkig of niet kunnen horen 

en/of spreken verschijnt in het tweede lid. Vroeger zag men in een schriftelijke vraag- en 

antwoordprocedure, daar waar nu ook de mogelijkheid bestaat om een geschikt persoon als 

tolk in te roepen. Het oorspronkelijke derde lid, waarin te lezen stond dat indien een verdachte 

of getuige die zeer gebrekkig kan horen of spreken én daarenboven analfabeet is de rechter-

commissaris een geschikt persoon tot tolk kan benoemen, verdwijnt. Beter ware geweest om 

in lid 2 eveneens de personen te betrekken die gebrekkig of niet kunnen lezen. Dit zou voor 

een vervollediging zorgen, daar waar nu een interpretatie nodig is om deze mensen bijstand te 

kunnen bieden. In hun geval zal het namelijk onmogelijk zijn om gebruik te maken van een 

schriftelijke vraag- en antwoordprocedure en zullen zij sowieso aangewezen zijn op een 

geschikt persoon als tolk. In het derde lid van nieuw artikel 191 vermeldt men daarenboven 

dat indien de tolk niet beëdigd is in de zin van de Wet beëdigde tolken en vertalers, de 

rechter-commissaris de tolk beëdigt dat hij zijn taak naar zijn geweten zal vervullen alvorens 

hij zijn werkzaamheden aanvangt.  

 

77. VERTALING STRAFBESCHIKKING EN DAGVAARDING - Indien men een strafbeschikking 

uitvaardigd wegens een misdrijf wordt deze beschikking op verzoek vertaald in een voor de 

verdachte begrijpelijke taal.172 De officier van justitie kan getuigen, slachtoffers of hun 

nabestaanden, deskundigen en tolken ter terechtzitting schriftelijk doen oproepen. Indien de 

verdachte in dit geval de Nederlandse taal niet voldoende machtig is roept men de tolk in 
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ieder geval op.173 Een vijfde lid, toegevoegd aan artikel 260 Nsv., stelt dat een verdachte 

onverwijld een schriftelijke vertaling van de dagvaarding krijgt (indien hij het Nederlands 

onvoldoende beheerst), dan wel een mondelinge mededeling volgt van de plaats, datum en het 

tijdstip waarop hij ter terechtzitting dient te verschijnen. Men voorziet eveneens in een korte 

omschrijving van het feit en de mededelingen die hem te laste worden gelegd. De 

dagvaarding verstrekt men dus schriftelijk, maar men kan opteren om de belangrijkste 

meldingen mondeling mede te delen. Het is duidelijk dat een schriftelijk document meer 

waarborgen biedt dan een mondelinge overlevering. De oproeping gebeurt vaak een hele poos 

voor de effectieve dag van terechtzitting, waardoor mondelinge mededelingen vaak verloren 

gaan. Men herinnert zich dit niet meer of er bestaat ook de kans dat er foutieve mededelingen 

gebeuren. Een betere oplossing zou zijn om in elk geval van onvoldoende taalbeheersing een 

schriftelijke vertaling van de dagvaarding te verschaffen. Men waarborgt zo de gelijkheid, 

alsook de effectieve uitoefening van de rechten van verdediging. 

 

78. BIJZONDERE CATEGORIE VAN PERSONEN - Daar waar vroeger slechthorige verdachten 

een schriftelijke procedure moesten volgen tijdens de behandeling van de zaak voorziet men 

nu in de bijstand van een geschikt persoon als tolk.174 Bij een spraakgebrek is er opnieuw de 

keuzemogelijkheid tussen tolk, dan wel de schriftelijke procedure. Kiest men voor deze 

laatste, dan deelt de voorzitter de schriftelijke antwoorden mondeling mee.175 

 

79. BEPERKINGEN - Verder blijven artikel 275 en 276 NSv. van kracht. Artikel 275, lid 1 

Nsv. leert ons dat men het onderzoek niet voort zet zonder bijstand van een tolk indien de 

verdachte de Nederlandse taal niet (voldoende) beheerst. Men houdt dan geen rekening met 

hetgeen men ter terechtzitting zegt ten bezware van de verdachte, zonder dat een vertolking 

plaats vond.176 Artikel 276, lid 1 Nsv. voorziet in een bevel van recht tot oproeping van een 

tolk indien deze op de terechtzitting nodig blijkt te zijn en niet aanwezig is. Deze tolk mag 

daarenboven niet reeds in een andere hoedanigheid aan het onderzoek deelnemen177 en de 

voorzitter beëdigd hem indien dit geen tolk in de zin van de Wet beëdigde tolken en vertalers 
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betreft.178 De tolk kan gewraakt worden waarop de rechtbank hier zo spoedig mogelijk 

uitspraak over doet.179 

 

80. WIJZIGING TENLASTELEGGING - Indien men een tenlastelegging overeenkomstig artikel 

313 Nsv. wijzigt, verstrekt men onverwijld een vertaling van deze nieuwe tenlastelegging.180 

 

81. SCHRIFTELIJK AFSCHRIFT ELEMENTEN UIT VONNIS - Ook artikel 365 Nsv. ondergaat 

enkele wijzigingen. Het artikel handelt over de ondertekening het vonnis. Door 

inwerkingtreding van de nieuwe wet kan men verzoeken een schriftelijk afschrift van de 

volgende mededelingen uit het vonnis te verkrijgen: beslissing, benaming strafbaar feit met 

vermelding van plaats en tijdstip en de opgelegde straf of maatregel, inclusief de wettelijke 

voorschriften. De schriftelijke mededeling blijft wel achterwege indien de verdachte 

persoonlijk aanwezig was bij de uitspraak en geassisteerd werd door een tolk.181 Ook aan art. 

366 Nsv., handelend over de mededeling van het vonnis, krijgt een extra lid waardoor ook 

hier een schriftelijke vertaling volgt indien de verdachte het Nederlands onvoldoende 

beheerst. 

 

82. KWALITEITSVEREISTEN – De wet beëdigde tolken en vertalers, van kracht sinds 2009, 

voorziet in het instellen van een register van onafhankelijke vertalers en tolken die naar 

behoren zijn gekwalificeerd: het Register beëdigde tolken en vertalers.182 Grote 

onduidelijkheid bestaat echter nog over de gronden van toelating tot dit register. Men 

verondersteld een diplomavereiste, maar dit stemt niet overeen met de praktijk.183 De 

kwaliteitsvereisten zijn aldus niet voldoende gewaarborgd door de loutere inschrijving op het 

register. De tolken en vertalers die in dit register zijn ingeschreven commiteren zich wel aan 

de Gedragscode in het kader van de wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv).184 DE LEEUW 

doet de suggestie regelmatige kwaliteitscontroles uit te voeren opdat een eerlijk beeld van de 

kwaliteit van de vertaal- en tolkdiensten naar voren komt.185 Aan de zorgplicht in hoofde van 

                                                           
178 Artikel 276, lid 3 Nsv. 
179 Artikel 276, lid 4 Nsv. 
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181 Artikel 365, lid 6 Nsv. 
182 Wet van 11 oktober 2007 houdende regels inzake de beëdiging van tolken en vertalers en de kwaliteit en de 
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de autoriteiten is voldaan indien effectief een kwaliteitscontrole plaatsvindt. Wat me ook 

enigszins zorgen baart is het feit dat men de verplichting tot het inschakelen van een tolk of 

vertaler uit het register aan de kant schuift bij vereiste spoed of indien er geen tolk of vertaler 

in het register de diensten kan verstrekken vanuit de gewenste bron- of doeltaal. Men moet 

evenwel een verklaring omtrent het gedrag aan de justitieafnemer overleggen186, maar dit 

biedt naar mijn gevoel niet de nodige waarborgen en zorgt voor ongelijkheid tussen de 

rechtsonderhorigen. Indien er klachten zijn naar aanleiding van de diensten geleverd door tolk 

of vertaler, voorziet men in een Klachtencommissie Wbtv. Die klachtencommissie kan 

aanleiding geven tot de doorhaling van de tolk/vertaler in het register, maar heeft geen enkel 

effect voor wie direct nadeel lijdt door de verleende dienst. De klachtenprocedure is dus niet 

zo efficiënt ter waarborging van de rechten van verdediging. Des te meer omdat geen klacht 

kan volgen indien de tolk of vertaler niet in het register is opgenomen.187 

 

83. KOSTPRIJS - De kostprijs van de vertaling en vertolking wordt geregeld in artikel 1, lid 

4 van de Wet tarieven in strafzaken. Ingevolge de inwerkingtreding van de wet van 28 

februari 2013 komen ook deze vergoedingen ten laste van de Nederlandse staat.  

 

84. LACUNE -  Waar de richtlijn in artikel 3, lid 3 voorziet in een ambtshalve opdracht van 

de autoriteiten tot aanduiden van de essentiële processtukken, wordt dit niet voorzien in de 

Nederlandse wetgeving. Dit is merkwaardig. Kunnen we echt verwachten van een verdachte 

die de taal niet beheerst dat deze zelf aantoont welke stukken van belang zijn om de 

verdediging voor te bereiden? Volgens mij niet. De wetgeving heeft dus duidelijk een lacune 

opengelaten en het zal aan de magistratuur en advocatuur zijn om er op toe te zien dat men het 

recht van verdediging niet schaadt. 
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Hoofdstuk III. Informatie in strafprocedure 

85. INLEIDING - Het tweede procedurele recht waar veel aandacht aan werd besteed en 

aldus één van de prioriteiten vormde, betreft het recht op informatie in de strafprocedure. 

Vaak vereenzelvigt men deze informatie met de ‘letter of rights’, maar het betreft meer dan 

dat. Een ‘letter of rights’ is volgens de Commissie een document dat zo snel mogelijk aan de 

verdachten/beschuldigden wordt overhandigd; indien mogelijk reeds bij de aanhouding. Het 

document bevat informatie over de rechten van de verdachte in een taal die hij/zij begrijpt. In 

België is deze brief in meer dan 50 talen beschikbaar. Vanzelfsprekend zal deze brief echter 

geen oplossing bieden indien de verdachte een analfabeet of blind persoon betreft. Een 

concreet voorstel werd hiertoe nog niet gedaan, maar een audiobestand kan volgens mij een 

oplossing betekenen. SPRONKEN kwam wel op de proppen met een ruimere definitie van de 

‘letter of rights’. Volgens haar betreft het geschreven informatie over de procedurele rechten 

van de verdachte in een gestandaardiseerd formaat, dat de verdachte overhandigd word in de 

loop van het crimineel onderzoek of de procedure voorafgaand aan een hoorzitting of een 

onderzoeksdaad.188 Het zal alvast duidelijk wezen dat de effectiviteit van deze brief zal 

afhangen van de bereidwilligheid van de politie, aangezien deze mensen vaak als eerste in 

contact komen met de verdachte. Daarnaast is het van essentieel belang dat deze brief is 

opgesteld in duidelijke taal en verstaanbaar is voor de gemiddelde burger. In de richtlijn zelf 

plaatst men een modelbrief. Het is aldus verkieslijk dat alle EU-lidstaten deze gebruiken om 

tot een uniforme procedure te komen. Uit eerder onderzoek bleek namelijk dat de inhoud van 

de ‘letter of rights’ aanzienlijk verschilde in de verschillende lidstaten.189 

§1. Situatie voor de komst van Richtlijn 2012/13/EU. 

1.  EVRM 

86. DISPARAAT GEHEEL VAN INSTRUMENTEN - Het recht dat bestond voor het invoeren van 

de richtlijn, was voornamelijk gebaseerd op de rechtspraak van het EVRM. Wat het recht op 

informatie betreft zijn de artikelen 6, 47 en 48 van het Handvest voor de Rechten van de 

Mens, gebaseerd op de artikelen 5 en 6 van het EVRM, het vermelden waard. Probleem met 

het EHRM is echter dat de werklast alsmaar stijgt aangezien ook het aantal lidstaten groeit en 

men de individuele klachtenprocedure vaak gebruikt. Al deze oorzaken leiden ertoe dat er een 

enorme achterstand merkbaar is in het EHRM, wat de effectiviteit van dit orgaan ondermijnt.  

Daarenboven betreft het uitspraken over specifieke zaken, wat het moeilijk maakt om 
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algemene conclusies te trekken.190 De richtlijnen waren aldus ten zeerste welkom, teneinde 

een uniformer geheel van rechten te bekomen. 

 

87. ARTIKEL 5 EVRM - Artikel 5 EVRM bevat bepalingen omtrent de voorhechtenis en 

borg. Vereist is dat de aanhouding en detentie rechtmatig verloopt en voldoet aan de 

procedure vereisten zoals gesteld bij wet. Er is eveneens de redelijke verdenking vereist dat 

een persoon een misdaad heeft begaan alvorens een arrestatie kan plaatsvinden. Een 

gearresteerde moet men informeren over de redenen van de arrestatie, alsook over de 

tenlasteleggingen in een taal die de aangehouden persoon machtig is.  

 

88. ARTIKEL 6 EVRM - Artikel 6 EVRM bevat een algemene bepaling betreffende het 

recht op een publieke en faire hoorzitting. Deze moet binnen een redelijke termijn 

plaatsvinden en georganiseerd worden door een onafhankelijke en onpartijdige rechtbank. 

Welke procedurele rechten waarborgt artikel 6? Artikel 6.2. EVRM vermeldt het feit dat 

elkeen onschuldig is tot zijn schuld volgens het recht bewezen  wordt. Het EHRM bepaalde 

dat de beschuldigde informatie ontvangt over de zaak die tegen hem gehouden zal worden 

opdat hij zijn verdediging voldoende kan voorbereiden.191 De onderliggende gedachte is 

vanzelfsprekend de wapengelijkheid. Iedere partij moet de feiten naar voren kunnen brengen 

onder gelijke omstandigheden.192 Artikel 6.3 EVRM maakt verder gewag van het recht op 

voldoende tijd en faciliteiten teneinde de verdediging te kunnen voorbereiden. Hieruit volgt 

dat de autoriteiten extra maatregelen moeten nemen om te waarborgen dat de verdachte de 

informatie daadwerkelijk heeft begrepen.193 Indien de natuur van de beschuldiging gedurende 

de procedure zou wijzigen, moet opnieuw voldoende tijd worden voorzien om een effectieve 

verdediging te kunnen toestaan.194 Hetzelfde artikel voorziet ook op een recht tot toegang tot 

een advocaat, hetgeen in een volgend hoofdstuk van deze masterproef aan bod komt.  

2.  Belgisch strafrecht 

89. WET VAN 27 DECEMBER 2012 – De wet van 27 december 2012 houdende diverse 

bepalingen betreffende justitie voegt onder titel 6 in welke wijzigingen aan diverse 

wetsbepalingen moeten gebeuren omtrent de machtiging tot inzage van het strafdossier of tot 

                                                           
190 T. SPRONKEN, « EU Policy to Guarantee Procedural Rights in Criminal Proceedings : an Analysis of the First 
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Mattoccia/Italië, par. 65 ; EHRM 30 januari 2001, nr. 35683/97, Vaudelle/Frankrijk, par. 59. 
194 EHRM 25 juli 2000, nr. 23969/94, Mattoccia/Italië, par. 67. 
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het verkrijgen van een afschrift ervan. Aangezien deze wet er gekomen is na de 

inwerkingtreding van Richtlijn 2012/13/EU opteer ik om de bespreking ervan te houden na 

een overzicht van wat de Richtlijn 2012/13/EU bepaalt, meer specifiek onder paragraaf 3.1 

Implementatie, België. Dit zal volgens mij meer duidelijkheid scheppen over hoe de 

Belgische wetgeving in overeenstemming is (of net niet) met de hieronder besproken richtlijn. 

 

90. WET VAN 25 APRIL 2014 -  De wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen 

betreffende justitie voegt eveneens een bepaling in die betrekking heeft op het geven van 

informatie over rechten. Ook hier opteer ik om deze te bespreken onder paragraaf 3.1 omwille 

van voormelde redenen. 

 

91. OPMERKING -  Wat evenwel reeds kort kan opgemerkt worden is dat België, in 

tegenstelling tot de buurlanden (zie paragrafen 3.2 en 3.3), niet kiest om een wet in te voeren 

specifiek tot implementatie van een richtlijn. Deze beleidskeuze resulteert dan ook in een 

onsamenhangend geheel van verschillende wetswijzigingen, zonder dat evenwel duidelijk te 

zien is welke wijzigingen er gekomen zijn naar aanleiding van de komst van een bepaalde 

richtlijn. 

§2. Richtlijn 2012/13/EU 

1.  Totstandkoming 

92. INLEIDING - Ook deze Richtlijn zag het levenslicht naar aanleiding van de Europese 

Raad van Tampere, waar men besliste een  ruimte te ontwikkelen van vrijheid, veiligheid en 

rechtshandhaving. Teneinde tot deze ruimte te komen werd een resolutie goedgekeurd op 30 

november 2009 door de Raad. Maatregel B in deze routekaart betreft het recht op informatie 

over de rechten en informatie over de beschuldiging, kortom, het recht op informatie in de 

strafprocedure. Een eerste voorstel kwam er in juli 2010.195 Even later, in december 2010, 

kwam de Raad reeds tot een gemeenschappelijk akkoord.196 Het voorstel van richtlijn kwam 

er snel en onderhandelingen met het Europees parlement gingen van start in 2011.  

 

93. AANNAME RICHTLIJN - De richtlijn werd uiteindelijk definitief aangenomen in mei 

2012197 en moet omgezet worden tegen juni 2014.198 De richtlijn bevat ook hier 
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gemeenschappelijke minimumnormen die zijn opgesteld om een groter wederzijds 

vertrouwen te creëren tussen de verschillende lidstaten van de Europese Unie. Doel van de 

richtlijn is de beschuldigde of verdachte personen van een strafbaar feit volledig op de hoogte 

te brengen van de feiten die hen ten laste worden gelegd om aldus de wapengelijkheid te 

garanderen, en zo ook het recht op een eerlijk proces.199 Deze waarborg dient te gelden 

ongeacht juridische status, burgerschap of nationaliteit.200 Ook is het belangrijk dat deze 

informatie tijdig wordt verstrekt. Normaliter betekent dit uiterlijk voor het eerste officiële 

verhoor van de verdachte of beklaagde door de politie of een andere bevoegde autoriteit.201 

Dezelfde waarborgen zijn van toepassing indien een persoon zijn vrijheid is ontnomen door 

aanhouding of detentie. 202 De richtlijn bevat minimumnormen en het staat de lidstaten dus 

vrij om meer verregaandere beschermingen in te voeren.203 

2. Regelgeving 

94. VOORWERP RICHTLIJN - Artikel 1 legt het onderwerp van de richtlijn vast, met name 

het recht op informatie van verdachten of beklaagden over hun rechten in strafprocedures en 

over de tegen hen ingebrachte beschuldiging. Ook in deze richtlijn werd het Europees 

Aanhoudingsbevel geïntegreerd. Personen die in aanraking komen met dergelijk bevel zullen 

dus ook kunnen rekenen op een specifieke bescherming inzake het recht op informatie. 

 

95. TOEPASSINGSGEBIED - Het toepassingsgebied maakt het voorwerp uit van artikel 2. De 

richtlijn vindt toepassing van zodra de bevoegde autoriteiten een persoon in kennis stellen van 

de verdenking of beschuldiging een strafbare gedraging te hebben begaan. De richtlijn blijft 

van toepassing tot de strafprocedure definitief werd uitgeput. Een eventuele strafoplegging en 

beroepsprocedure zijn aldus ook onderwerp van deze richtlijn.204 Uitgesloten van de richtlijn 

zijn sancties opgelegd door andere instanties dan een rechtbank. Voorbeeld hiervan zijn de 

verkeersovertredingen die in sommige landen, zoals België, aanleiding kunnen geven tot een 

onmiddellijke lichte sanctie, waarbij geen rechter moet gevat worden.  

 

96. RECHT OP INFORMATIE OVER RECHTEN - Artikel 3.1 betreft het recht op informatie over 

de rechten. De lidstaten moeten verplicht toe zien dat verdachten of beklaagden informatie 

                                                           
199 Preambule (27) Richtlijn 2012/13/EU. 
200 Preambule (16) Richtlijn 2012/13/EU. 
201 Preambule (19) Richtlijn 2012/13/EU. 
202 Preambule (22) Richtlijn 2012/13/EU. 
203 Preambule (40) Richtlijn 2012/13/EU. 
204 Artikel 2.1. Richtlijn 2012/13/EU. 
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krijgen over een aantal procedurele rechten zoals deze in het nationaal recht worden 

uitgevoerd. De richtlijn zelf bevat het minimum van de procedurele rechten waarover men 

informatie moet verstrekken. Deze zijn: het recht op toegang tot een advocaat, het recht op 

kosteloze rechtsbijstand en de voorwaarden hieromtrent, het recht op informatie over de 

beschuldiging overeenkomstig artikel 6, het recht op vertolking en vertaling en het zwijgrecht. 

Waar evenwel geen rekening mee werd gehouden is het feit dat niet alle lidstaten over de 

opgesomde rechten, of slechts in een minimale mate, over deze rechten beschikken, waardoor 

de richtlijn zelf niet bijdraagt aan het creëren van een verbeterde rechtspositie qua rechten van 

verdediging. Wel positief is dat de richtlijn expliciet bepaald dat men de informatie in 

eenvoudige en toegankelijke bewoordingen moet verstrekken, rekening houdend met 

specifieke behoeften van kwetsbare personen. De mededeling kan mondeling of schriftelijk 

plaatsvinden.205 Concrete maatregelen, zijn aldus niet bepaald. De lidstaten krijgen een vrije 

interpretatieruimte en het zal dan ook interessant zijn om na te gaan welke maatregelen deze 

genomen hebben ter implementatie van deze richtlijn. In de zaak Mattoccia v. Italië werd 

bevestigd dat de ratio van art. 6.3.a het garanderen van een volledig begrip van de 

aantijgingen is, met het oog op de voorbereiding van een verdediging. Men verwacht een 

actieve houding van de aanklagers, wat inhoudt dat zij de informatie aan de verdediging 

expliciet moeten aanreiken.206 Hetzelfde principe geldt in verband met het recht op 

rechtsbijstand.207 De uiteindelijke beoordeling van dit recht gebeurt door de justitiële 

autoriteiten, die gerechtigd kunnen worden tot het nemen van bijkomende maatregelen.208 

Specifieke vormvereisten omtrent het recht op informatie werden niet gesteld in de richtlijn. 

In de zaak Pélissier en Sassi t. Frankrijk werd echter beslist dat dit mondeling kan 

gebeuren.209  Teneinde effectief toegang te verkrijgen tot het bewijsmateriaal, moet men deze 

ook effectief aan de verdediging mededelen.210 Beide partijen moeten ook de mogelijkheid 

krijgen om commentaar en tegenbewijs aan te reiken.211 Eveneens moeten beperkingen op het 

                                                           
205 Artikel 3.2. Richtlijn 2012/13/EU. 
206 EHRM 25 juli 2000, nr. 23969/94, Mattocia/Italië ; EHRM 13 mei 1980, nr. 6694/74, Artico/Italië, par. 36 ; 

EHRM 30 januari 2001, nr. 35683/9_97, Vaudelle/Frankrijk, par. 52, 59 en 60.  
207 EHRM 10 augustus 2006, nr. 54784/00, Padalov/Bulgarije ; EHRM 27 maart 2007, nr. 32432/96, Talat 

Tunc/Turkije ; EHRM 11 december 2008, nr. 4268/04, Panovits/Cyprus, par. 72-73. 
208 EHRM 19 december 1989, nr. 10964/84, Brozicek/Italië, par. 41-42.  
209 EHRM 25 maart 1999, nr. 25444/94, Pélissier en Sassi/France, par. 53.  
210 EHRM 16 december 1992, nr. 65518/01, Edwards/VK, par. 87. 
211 EHRM 28 augustus 1991, nrs. 11170/84, 12876/87, 13468/87, Brandstetter/Oostenrijk, par. 66 ; EHRM 16 

februari 2000, nr. 27052/95, Jasper/VK ; EHRM 6 september 2005, nr. 65518/01, Salov/Oekraïne, par. 87. 
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recht op verdediging strikt proportioneel zijn en moeten zij gecompenseerd worden door de 

procedurele vangnetten (safeguards).212  

 

97. LETTER OF RIGHTS - De verdachten/beklaagden moeten een schriftelijke verklaring van 

rechten krijgen bij aanhouding of detentie en mogen deze bijhouden tot op het einde van de 

vrijheidsberoving.213  Men maakt een onderscheid tussen aangehouden verdachten en 

diegenen die hier het voorwerp niet van uitmaakten. Enkel bij aanhouding is een geschrift 

vereist. Voor deze personen is een extra bescherming nodig omdat hun situatie meer precair 

is. Inhoudelijk bevat de ‘letter of rights’ de rechten zoals opgesomd in artikel 3, maar 

eveneens het recht op toegang tot de stukken van het dossier, het recht om consulaire 

autoriteiten en één persoon op de hoogte te stellen, het recht op toegang tot dringende 

medische bijstand en het maximumaantal uren of dagen men van de vrijheid beroofd kan 

worden vooraleer een voorleiding aan een gerechtelijke autoriteit moet plaatsvinden.214 Naast 

deze basisvereisten bevat het document  de mogelijkheden waarover men beschikt om de 

rechtmatigheid van de aanhouding aan te vechten, om een herziening van detentie te bekomen 

of om voorlopige invrijheidstelling te verzoeken.215 Wat zeer positief is, is dat uit artikel 4.4. 

opnieuw blijkt dat aandacht word besteed aan de toegankelijke en eenvoudige bewoordingen. 

Ook de preambule wijst hier op. 216 De richtlijn zelf bevat in Bijlage 1 een indicatief model. 

Het valt echter af te wachten of alle lidstaten dit zullen gebruiken. Er is namelijk geen 

verplichting hiertoe opgelegd. De lidstaten moeten er eveneens op toezien dat dit model 

begrijpelijk is. Indien dergelijk document niet beschikbaar is, kan een mondelinge mededeling 

in de taal die zij begrijpen volstaan. Zonder onnodig uitstel moet men hen echter een 

verklaring van rechten overhandigen in een taal die zij begrijpen.217 Dit is van essentieel 

belang. Vooreerst zou de rechtspositie van dergelijke personen zwakker zijn, aangezien zij 

niet gedurende de hele periode van aanhouding of detentie over een document zouden kunnen 

beschikken waar hun rechten op vermeld staan. Zij zouden hier dus ook minder over kunnen 

nadenken en kunnen het niet nalezen wanneer zij dit wensen. Mij lijkt eveneens dat dergelijk 

geval niet dagelijks zal voorkomen, waardoor de kost hiervan niet als overmatig dient 

beschouwd te worden. 
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217 Artikel 4.5. Richtlijn 2012/13/EU. 
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98. INFORMATIE OVER DE BESCHULDIGING - Naast een verklaring van de rechten voorziet 

artikel 6 dat eveneens informatie over de beschuldiging dient medegedeeld te worden. Ook dit 

dient zo snel mogelijk te gebeuren en zo gedetailleerd als noodzakelijk om het eerlijk verloop 

van de procedure en de daadwerkelijke uitoefening van de rechten van verdediging te 

waarborgen. Reeds in de preambule maakt men melding van het feit dat de informatie over 

het strafbare feit, voldoende gedetailleerd moet zijn, rekening houdend met de fase waarin de 

strafprocedure zich bevindt.218 Wat houdt ‘in voldoende detail’ echter concreet in? En hoe 

dient de informatieverstrekking te veranderen naargelang de fase van de strafprocedure 

waarin men zich bevindt? Enige bijkomende informatie die we uit de preambule kunnen 

abstraheren is dat wanneer de details van de beschuldiging in zo’n mate veranderen dat de 

positie van de verdachte of beklaagde wezenlijk wijzigt, hen dit voldoende tijdig dient te 

worden meegedeeld indien dit noodzakelijk zou zijn om het eerlijk verloop van de procedure 

te garanderen. Wie echter beslist over de noodzakelijkheid blijft onbeantwoord, waardoor 

deze bepaling geen voldoende waarborg biedt om de noodzakelijke garanties te verzekeren. 

De richtlijn vertelt ons dat de informatie de beweegredenen tot aanhouding of detentie betreft, 

evenals het strafbaar feit waarvan men wordt verdacht of beschuldigd. Gedetailleerde 

informatie over de beschuldiging, met inbegrip van de aard en wettelijke kwalificatie van het 

strafbare feit, alsmede de aard van de beweerde betrokkenheid van de beklaagde dient men 

uiterlijk te verstrekken op het moment dat het gerecht een beslissing dient te nemen over de 

gegrondheid van de beschuldiging.219 Het lijkt inderdaad logisch om rekening te houden met 

het tijdsverloop van de procedure. Een geconcretiseerde en geïndividualiseerde informatie is 

slechts nodig na afronding van het opsporingsonderzoek. Motiveringsvereisten zijn zwaarder 

naarmate de tijd vordert. Ten tijde van de aanhouding is gedetailleerde info daarenboven niet 

steeds beschikbaar. Indien wijzigingen zich voordoen, is een mededeling nodig teneinde het 

eerlijk procedureverloop te waarborgen.220 

 

99. RECHT OP KOSTELOZE TOEGANG TOT STUKKEN DOSSIER - Artikel 7 betreft het recht op 

toegang tot de stukken van het dossier. De lidstaten dienen er op toe te zien dat zij de 

essentiële stukken om de rechtmatigheid van de aanhouding of detentie na te gaan ter 

beschikking stellen van de aangehouden personen of hun advocaten.221  Discussie zal wellicht 

rijzen over wat men onder die essentiële stukken kan kwalificeren. Zijn dit de proces-verbalen 
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van ondervraging, medische certificaten, de berichtgeving omtrent de voorhechtenis of dient 

dit het geheel van het onderzoek te betreffen? Specificaties ontbreken. Alle documenten en 

eventuele foto’s en geluids- en beeldopnamen heeft de advocaat ter zijner beschikking 

voordat de bevoegde gerechtelijke autoriteit een beslissing neemt omtrent de rechtmatigheid 

van de aanhouding of detentie.222 De preambule schrijft voor dat enkel de essentiële 

documenten met betrekking tot de rechtmatigheid voldoende tijdig zullen worden verstrekt. 

Wat de kwalificatie essentieel document verdient weten we niet. In het belang van de 

verdachte moeten we het artikel op een zo ruim mogelijke wijze interpreteren, waardoor aldus 

een volledige toegang is gewaarborgd. Zullen de lidstaten hier ook zo over denken? Een 

antwoord volgt bij de behandeling van de implementatiewetgeving. Artikel 7.2. voorziet 

verder dat de advocaten minstens (en tijdig) toegang moeten krijgen tot dezelfde 

bewijsstukken als deze waarover de bevoegde autoriteiten beschikken en die belastend of 

ontlastend voor de betrokkenen zijn. Ook hier figuurt het eerlijk procedureverloop als 

beweegreden, naast de voorbereiding van de verdediging. Met een tijdige toegang bedoelt 

men de toegang uiterlijk op het moment dat het gerecht een beslissing neemt over de 

gegrondheid van de beschuldiging. Deze definitie van tijdig lijkt me echter niet de beste 

wanneer we de beweegredenen in acht nemen. Indien de advocaat slechts op de 

inleidingszitting het bewijsmateriaal verkrijgt, kan deze zelf niet gepast oordelen of een 

aanhouding gerechtvaardigd is, en kan de rechter dan ook niet overtuigen dat dit niet het geval 

zou zijn. Volgens mij moet men het bewijsmateriaal meteen na de inverdenkingsstelling 

overhandigen. Artikel 5.4. EVRM bepaalt alvast dat een aangehouden verdachte tijdens de 

voorlopige hechtenis over dit inzagerecht moet beschikken om zijn belangen te kunnen 

behartigen.223 Het EVRM verzekert daarnaast in artikels 6.1 en 6.3 de toegang tot de 

documenten die het recht op een eerlijk proces waarborgen. Dit houdt vanzelfsprekend in dat 

de documenten voor het proces beschikbaar worden gesteld. Na een veroordeling van België 

oordeelde het EHRM dat de aangehouden verdachte en zijn raadsman de mogelijkheid 

moeten hebben om bij de verschijning voor de raadkamer het strafdossier in te kijken. 

Aangezien de richtlijn zelf in zijn artikel 10 bepaalt dat de bepalingen geen afbreuk doen aan 

de rechten zoals gesteld door o.a. het EVRM, dient men dan ook deze standaard te 

handhaven. De toegang tot bepaalde bewijsstukken kan men weigeren zolang het recht op een 

eerlijk proces stand houdt. In het arrest Danayan t. Turkije gaat het EHRM er van uit dat de 

consultatie van het geheel van de elementen die een aangehouden persoon ten laste kunnen 
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worden gelegd door de politionele diensten intrinsiek gelinkt is aan de uitoefening van een 

garantie op het recht op een eerlijk proces.224 Het Hof heeft echter niet van de gelegenheid 

gebruik gemaakt om te specifiëren wanneer die toegang tot het dossier zich opent. Aangezien 

er geen consensus bestaat onder de lidstaten, kende het Hof een grote appreciatiemarge toe 

aan de lidstaten. Het wordt interessant om te bestuderen wat elke lidstaat hier van maakt. 

Toch een gemiste kans tot het bereiken van een goede minimumbasis betreffende de 

procedurele rechten van verdachten. Absolute voorwaarde is echter dat door de toegang tot de 

stukken het leven of de grondrechten van een persoon niet ernstig in het gedrang zou kunnen 

komen en de toegang moet strikt noodzakelijk zijn ter bescherming van een zwaarwegend 

algemeen belang. Als voorbeeld geeft men het schaden van een lopend onderzoek aan, alsook 

een mogelijk ernstige bedreiging voor de nationale veiligheid van de lidstaat. Een 

gerechtelijke autoriteit moet deze beslissing nemen of maakt voorwerp uit van diens 

toetsing.225 De richtlijn bouwt dus ook enkele weigeringsgronden in, waardoor de toegang tot 

belastende of ontlastende bewijsstukken waarover de bevoegde autoriteiten beschikken, kan 

ontzegd worden. Deze beperkingen vereisen een strikte interpretatie, volgens het beginsel van 

het recht op een eerlijk proces.226 De bescherming van persoonsgegevens en de verblijfplaats 

van beschermde getuigen dient men ook ten allen tijde te waarborgen.227 Deze paragraaf 

beoogt de rechten van de opsporingsautoriteiten en het recht van verdediging met elkaar te 

verzoenen. Nergens verwijst de richtlijn echter naar een gelijkaardige evenwichtsoefening wat 

de toegang tot stukken betreft die toelaten om de regelmatigheid van onderzoeksmaatregelen 

te beoordelen. De stukken zijn daarenboven beperkt tot deze die de de bevoegde autoriteiten 

reeds bezitten, waardoor de richtlijn geen meerwaarde heeft voor het voegen van stukken in 

het strafdossier waarover het Openbaar Ministerie nog niet beschikt.228 Ten slotte bepaalt 

artikel 7.5. de kosteloosheid van de dienst. Voor administratieve diensten, zoals verzending en 

kopiëren, mag men wel een vergoeding vragen.229 

 

100. REGISTRATIEPROCEDURE - Artikel 8 voorziet dat ook hier de verstrekte informatie in 

een bepaald register dient opgenomen te worden, volgens de nationale registratieprocedure.230 
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Bijkomende maatregelen zijn niet vereist.231 Een eventueel verzuim of weigering van de 

bevoegde autoriteiten om informatie te verstrekken kan men aanvechten. Rechtsbasis wordt 

hiertoe voorzien in art. 8.2. Dit maakt de richtlijn van dwingend recht. Wat hier echter 

ontbreekt is duidelijkheid omtrent informatie over een eventuele beperking van het recht op 

toegang tot de informatie. De verdediging kan niet opwerpen dat zij niet op de hoogte werden 

gehouden van het bestaan van bepaald bewijsmateriaal. De effectiviteit van de richtlijn boet 

hier aldus in waarde in. Ook WILLEMS is het hier mee eens.232 

 

101. OPLEIDING - Ook in deze richtlijn hamert men op het voorzien van een passende 

opleiding teneinde de doelstellingen van de richtlijn te waarborgen.233 Net zoals bij de 

richtlijn betreffende vertaling en vertolking in strafprocedures, zet men in op het geven van 

een passende opleiding aan betrokken functionarissen van de bevoegde autoriteiten.234  

Waaruit deze dient te bestaan is echter niet verder gespecifieerd. 

 

102. NON-REGRESSIECLAUSULE - Zoals reeds eerder vermeldt, bevat de richtlijn een non-

regressieclausule. De rechten of procedurele waarborgen die voortvloeien uit het Handvest, 

het EVRM of het internationaal recht in het algemeen en die een hoger beschermingsniveau 

bieden, dienen behouden te blijven. De richtlijn kan je dus niet opvatten als een beperking of 

afwijking van deze rechten.235 

 

103. TERMIJN - Uiteindelijk bepaalt artikel 11.1 dat de omzetting dient te gebeuren uiterlijk 

tot 2 juni 2014. Een eerste beoordeling volgt uiterlijk één jaar na datum, zijnde 2 juni 2015.236 

§3. Implementatie 

104. WERKWIJZE - De richtlijn diende omgezet te worden uiterlijk 2 juni 2014. Is dit 

effectief gebeurd of heeft men ook de implementatie van deze richtlijn op de lange baan 

geschoven? Eerst zal een onderzoek gebeuren aan de hand van rechtspraak en rechtsleer om 

na te gaan of de genomen maatregelen de efficiëntie en kwaliteit van de rechten ten goede zal 

komen. Ten slotte ga ik na hoe de buurlanden Frankrijk en Nederland met de problematiek 

zijn omgegaan en wat dit voor ons kan betekenen. 
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1.  België 

105. INLEIDING - De Wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie trad in werking 

op 10 februari 2013.237 De bepalingen aangaande het recht op inzage in het strafdossier zijn 

en het verkrijgen van een afschrift ervan zijn terug te vinden onder titel zes van voornoemde 

wet. De Salduz-wet zorgde eveneens voor een verankering van een betere bescherming 

aangaande het recht op informatie.238 Is dit echter volledig? Hieronder volgt een overzicht.  

 

106. RECHT DIFFERENTIEERT NAARGELANG PROCEDURE - Het recht op informatie kan 

opgedeeld worden in verschillende fases. Een eerste fase betreft deze tijdens het onderzoek, 

een tweede fase handelt over de rechten tijdens het proces en een derde over de rechten na het 

proces. Wat het recht op informatie betreft, zal voornamelijk deze eerste fase van belang zijn, 

aangezien deze een eerste mogelijkheid biedt op het leveren van een degelijke verdediging. 

Tijdens de tweede fase zal de verdediging reeds voorbereid zijn en de derde fase zal 

voornamelijk handelen over de beroepsmogelijkheden.  

 

107. ALGEMENE REGELS BETREFFENDE DE STRAFVORDERING – We zien dat voornoemde wet 

een mogelijkheid invoert voor een benadeeld persoon om inzage in het dossier te verzoeken, 

alsook een afschrift ervan te krijgen.239 Wanneer men een klacht indient, informeert men deze 

persoon prompt over de mogelijkheid om zich te kwalificeren als een benadeeld persoon en 

welke rechten aan dit statuut verbonden zijn.240 

 

108. HET OPSPORINGS- EN GERECHTELIJK ONDERZOEK - Waaruit bestaan de rechten tijdens 

het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek? Aan het begin van ieder verhoor 

bepaalt artikel 47bis, §1 Sv. dat men bepaalde feiten/rechten aan de ondervraagde persoon 

moeten mededelen. Vooreerst moet ieder verhoor aanvangen met de beknopte mededeling 

van de feiten waarover het verhoor zal handelen. In de praktijk wordt hier niet steeds evenveel 

aandacht aan besteed.241 Men moet ook vermelden dat de verhoorde kan vragen dat alle 

vragen die hem worden gesteld en alle antwoorden worden genoteerd in de gebruikte 

                                                           
237 Wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen betreffende justitie, BS 31 januari 2013, 5286.  
238 Wet van 13 augustus 2011 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 

betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt 

benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden 

bijgestaan, BS 5 september 2011, 56347 (hierna : Salduz-wet). 
239 Artikel 5bis, §3 Wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, 

BS 25 april 1878, 0 (hierna : Wet voorafgaande titel Wb.Sv). 
240 Artikel 5bis, §1 Wet voorafgaande titel Wb. Sv. 
241 Evaluatie Salduz Wet, 71. 
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bewoordingen, dat hij kan vragen dat men een bepaalde opsporingshandeling verricht of een 

bepaald verhoor afneemt, dat zijn verklaringen als bewijs in rechte kunnen worden gebruikt 

alsook dat hij niet verplicht is zichzelf te beschuldigen. Deze elementen maken allen 

voorwerp uit van het proces-verbaal. De rechtbank van eerste aanleg te Gent bepaalde in 2010 

dat wanneer er tijdens een gerechtelijk onderzoek voldoende ernstige schuldaanwijzingen 

blijken, men niet mag talmen of verzuimen de formele inverdenkingstelling te verrichten. Ter 

bescherming van de rechten van verdediging en ter eerbiediging van artikel 6 EVRM is 

onwetendheid omtrent de aard en inhoud van de feiten waarvan men verdacht wordt 

verboden.242 Artikel 57, §2 Sv. bepaalt dat elkeen de mededeling krijgt dat een persoon 

kosteloos een kopie van het verhoor kan verkrijgen. Een weigering kan in het geval van een 

minderjarige mits een met redenen omklede beslissing. Bij weigering geldt wel nog een recht 

op inzage. 

 

109. HET VERHOOR - Wat betreft een verhoor aangaande ten laste gelegde misdrijven, wordt 

bovenop voorgaande bepalingen, eveneens medegedeeld dat hij de keuze heeft om na 

bekendmaking van zijn identiteit een verklaring af te leggen, te antwoorden op de hem 

gestelde vragen of te zwijgen. Hier hebben we dus het fameuze zwijgrecht. Hoewel het 

zwijgrecht is erkend als een aspect van het recht op een eerlijk proces ontbrak de vermelding 

vaak in de praktijk.243 Nu bestaat dus wel de wettelijke verplichting. Men maakt ook melding 

van het recht om voor het eerste verhoor een vertrouwelijk overleg te hebben met een 

advocaat naar keuze of een hem toegewezen advocaat, in zoverre de feiten die hem ten laste 

kunnen worden gelegd een misdrijf betreffen waarvan de straf aanleiding kan geven tot het 

verlenen van een bevel tot aanhouding. Een laatste mededeling betreft het feit dat hij niet van 

zijn vrijheid is benomen en hij op elk ogenblik kan gaan en staan waar hij wil.244 Deze 

specifieke bepaling werd ingevoerd door artikel 5 wet van 25 april 2014 houdende diverse 

bepalingen betreffende Justitie245  en niet door de wet van 13 augustus 2011, de Salduz-wet, 

die de andere bepalingen op zijn lijst van verwezenlijkingen mag noteren. Geschiedt het 

verhoor op schriftelijke uitnodiging, dan kunnen deze rechten, alsook de beknopte 

mededeling van de feiten waarover het verhoor handelt, volgens datzelfde artikel, hierin reeds 

                                                           
242 Rb. Gent 20 september 2010, NC 2013, 453. 
243 Cass. 13 januari 1999, P.98.9412.F., http://jure.juridat.just.fgov.be; L. VAN PUYENBROECK en G. 

VERMEULEN, « Het recht op bijstand van een advocaat bij het politieverhoor na de arresten Salduz en Panovits 

van het EHRM », NC 2009, 88. 
244 Artikel 47bis, §2 Sv. 
245 Wet van 25 april 2015 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, BS 14 mei 2014, 39045. 

http://jure.juridat.just.fgov.be/
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ter kennis worden gebracht. Al de elementen plaatst men vervolgens nauwkeurig in een 

proces-verbaal. 

 

110. VOORLOPIGE HECHTENIS - Personen die zich in voorlopige hechtenis bevinden maken 

het voorwerp uit van artikel 47bis, §3 Sv. Hierin staat een verwijzing naar de Wet van 20 juli 

1990 betreffende de voorlopige hechtenis.246 Deze persoon krijgt alle hierboven vermelde 

rechten medegedeeld, alsook de inhoud van de artikelen 2bis, 15bis en 16 van deze wet. Het 

betreft het recht op bijstand van een advocaat, reeds voor het eerstvolgende verhoor door de 

politiediensten, het recht op gedeeltelijke of volledige kosteloosheid van de juridische 

tweedelijnsbijstand indien van toepassing, recht op inlichting van een vertrouwenspersoon 

over de aanhouding, alsook het recht op medische bijstand. Wat de voorlopige hechtenis 

betreft, besliste het Hof van Cassatie reeds dat het niet voldoende is dat de raadsman van de 

verdachte inzage heeft kunnen nemen van het strafdossier. Het is bovendien vereist dat de 

verdachte zelf zijn recht op inzage van het dossier zou kunnen uitoefenen; pas dan kan 

efficiënt overleg plaatsvinden met de raadsman.247 Het zijn slechts de personen die een 

misdrijf ten laste worden gelegd en de personen in voorlopige hechtenis die een schriftelijke 

verklaring van hun rechten verkrijgen. De vorm en inhoud hiervan bepaalt de Koning 

nader.248 

 

111. OVERKILL AAN MEDEDELINGEN? - De politie klaagt samen met andere autoriteiten over 

het recht op informatie en heeft het over een ‘overkill’ aan mededelingen.249  Men mag echter 

niet uit het oog verliezen dat deze rechten fundamenteel bijdragen aan het recht op een eerlijk 

proces en het recht op verdediging waarborgen. Er mag hier dus zeker niet in gesnoeid 

worden. 

 

112. LETTER OF RIGHTS – In een koninklijk besluit van 16 december 2011 werd naar 

aanleiding van de wet Salduz uitvoering gegeven aan artikel 47bis, §4 Sv.250 Men maakt een 

onderscheid naargelang een persoon al dan niet van zijn vrijheid werd beroofd. De modellen 

van informatie werden vertaald in 52 talen: de officiële talen van de Europese Unie, de talen 

van minderheden die het meest frequent worden gebruikt in Europa, alsook de talen die het 

                                                           
246 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, BS 14 augustus 1990, 15779 (hierna : WVH). 
247 Cass. 30 december 1997, RW 1998-99, 364, noot A. VANDEPLAS. 
248 Artikel 47bis, §4 Sv. 
249 Evaluatie Salduz Wet, 117. 
250 Koninklijk besluit van 16 december 2011 tot uitvoering van artikel 47bis, §4, van het Wetboek van 

Strafvordering, BS 23 december 2011, 80387. 
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vaakst het voorwerp uitmaken van vertalingen in de Europese Unie.251 Mits een uitbreiding 

van de rechten die men mede deelt naar aanleiding van de richtlijn, zal dan ook op voldoende 

wijze tegemoet gekomen zijn aan de gestelde vereisten. Uit de praktijk blijkt echter dat de 

politie de verklaring van rechten niet steeds tijdig verschaft. Extra aandacht is vereist.252 

 

113. WET FRANCHIMONT - Tot zover wat betreft het recht op informatie. Hoe is het nu 

gesteld met het recht op afschrift, na inzage van het strafdossier? Het was de wet 

Franchimont253 die de niet-aangehouden verdachte en de burgerlijke partij een inzagerecht in 

het strafdossier verleende met de invoering van artikel 61ter Sv.254 De verdachte had er echter 

al langer recht op, wat een goede zaak is aangezien het noodzakelijk is om eventueel over te 

gaan tot het vorderen van bijkomende onderzoeksmaatregelen. Er kan ook een 

rechtmatigheidscontrole plaatsvinden.  

 

114. KOSTELOZE KOPIE PROCES-VERBAAL VERHOOR - Art. 28quinquies, §2 Sv. bepaalt dat 

elkeen die verhoort wordt tijdens een opsporingsonderzoek door de procureur des Konings of 

een politiedienst hiervan kosteloos een kopie kan verkrijgen. In het tweede lid zien we dat de 

overhandiging onmiddellijk kan of binnen de maand dient opgestuurd te worden. In geval van 

uitzonderlijke omstandigheden is een verlenging tot 3 maanden mogelijk.255 Een mogelijkheid 

tot weigering bestaat indien het een minderjarige betreft die het gevaar loopt dat de kopie hem 

ontnomen wordt.256  Bij het gerechtelijk onderzoek voorziet men eveneens dat de 

onderzoeksrechter of de betrokken politiedienst mededeelt dat de ondervraagde kosteloos een 

kopie van het verhoor kan verkrijgen.257 Dezelfde uitzonderingen en specificaties als in artikel 

28quinquies Sv. zijn hier opgenomen. 

 

115. INZAGE VOLLEDIG STRAFDOSSIER - Tot hiertoe voorzag men enkel in een afgifte van 

een proces-verbaal van het verhoor. In artikel 127 Sv. vinden we echter de bepalingen terug 

                                                           
251 V. DE SOUTER, « De verklaring van rechten : een vreemde eend in de ‘Salduz-bijt’ ? ‘ » in H. BERKMOES, A. 

DUCHATELET, F. GOOSSENS en F. HUTSEBAUT (eds.), De Salduzregeling : theorie en praktijk, vandaag en 

morgen, Brussel, Politeia, 2012, pp. 49-63 ; K. DECRAMER, S. DE KEULENAER, A. DELADRIÈRE, E. DEVEUX, M. 

FRANSSENS, H. PENNE en A. RAES, « Vers où Salduz nous mènera-t-il ? Evaluation de la pratique et regard vers 

le futur », RDPC 2015, 10. 
252 Evaluatie Salduz Wet, 65. 
253 Wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek 

en het gerechtelijk onderzoek, BS 2 april 1998, 10027. 
254 G. MAES, « De inzage in het strafdossier », RW 1998-99, 481. 
255 Artikel 28 quinquies, §2, derde lid Sv.  
256 Artikel 28 quinquies, §2, vierde lid Sv. 
257 Artikel 57, §2 Sv. 
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die handelen over het integrale strafdossier. In §2 van dit artikel kunnen we lezen dat de 

raadkamer minstens vijftien dagen voor verschijning in een register ter griffie melding maakt 

van de datum waarop de verschijning plaats vindt. Betreft het een voorlopige hechtenis, dan 

brengt men de datum terug op drie dagen. De inverdenkinggestelde zelf, de burgerlijke partij, 

eventueel diegene die verklaarde benadeeld te zijn, alsook de advocaten worden hiervan op de 

hoogte gesteld. De mededeling gebeurt per fax of per post en naast inzage kunnen ze ook een 

kopie verkrijgen. Deze kopie is echter niet gratis.  De kostprijs bedraagt 0,25 euro per 

bladzijde vanaf de derde pagina, met een maximum van 1250 euro.258  

 

116. OPSPORINGSONDERZOEK - Duidelijk is alvast dat inzage in het dossier slechts kan op 

het einde van het opsporingsonderzoek. Verdachten in een opsporingsonderzoek beschikken 

aldus niet over de mogelijkheid om een verzoek in te dienen. Dit is normaal aangezien steeds 

bijkomend bewijsmateriaal vergaard kan worden. Vaak kiest men er voor om de verdachte 

niet op de hoogte te stellen van het onderzoek teneinde het procesverloop niet te belemmeren. 

Het dossier ter zitting wordt zo vollediger en objectiever. In Nederland ziet men dit ook in.259 

In België stelt men het dossier ter beschikking ten minste vanaf de dagvaarding tot de dag van 

de terechtzitting.260 Artikel 21bis Sv. gaat iets verder. Eerst verwijst het naar de hierboven 

vermelde bepalingen, waardoor deze integraal hun draagwijdte behouden. Uit het artikel kan 

je echter afleiden dat een rechtstreeks belanghebbende steeds een verzoek tot inzage of 

afschrift kan richten aan de onderzoeksrechter of het OM, naargelang de stand van de 

procedure. Samen gelezen met voorgaande bepalingen is duidelijk dat dit enkel het geval is 

tijdens het gerechtelijk onderzoek.  

 

117. RECHTSTREEKS BELANGHEBBENDE - Het tweede lid van artikel 21bis Sv. bepaalt verder 

wie rechtstreeks belanghebbende is. Het zijn de inverdenkinggestelde, de verdachte, diegene 

tegen wie de strafvordering is ingesteld in het kader van het gerechtelijk onderzoek, de 

burgerrechtelijk aansprakelijke partij, de burgerlijke partij, diegene die een verklaring van 

benadeelde persoon heeft afgelegd, alsook diegenen die gesubrogeerd zijn in hun rechten of 

die hen als lasthebber ad hoc, curator, voorlopig bewindvoerder, voogd of voogd ad hoc 

vertegenwoordigen. Het is dus alleen na de inverdenkingsstelling dat dezelfde rechten als het 

                                                           
258 Federale Overheidsdienst Justitie, Dossier raadplegen, 

http://justitie.belgium.be/nl/wat_moet_u_doen_als/gedagvaarde/dossier_raadplegen/ (consultatie: 12 maart 

2015).  
259 Artikel 30, eerste lid NSv. 
260 Ibid.  

http://justitie.belgium.be/nl/wat_moet_u_doen_als/gedagvaarde/dossier_raadplegen/
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slachtoffer, dat zich burgerlijke partij stelt, zich openen en een verzoek tot inzage mogelijk is. 

Belangrijk is eveneens dat een registratie als benadeeld persoon voldoende is. Een effectief 

bewijs van schade is dus niet vereist. Dit is positief aangezien u soms wel degelijk een belang 

heeft om de inhoud van het strafdossier te kennen. Denk bijvoorbeeld aan het geval waar een 

strafonderzoek tegen uw werknemer of een concurrent loopt. Als werkgever kan je in 

dergelijk geval niet steeds directe schade aantonen, waardoor een burgerlijke partijstelling 

niet steeds mogelijk is. In alle andere gevallen kan men eveneens een verzoek tot inzage of 

afschrift indienen. Hier doelt men op de internationale gegevensuitwisseling en andere niet-

strikt dossiergebonden inlichtingen, alsook de gegevensuitwisseling. Dit gebeurt evenwel 

steeds bij het openbaar ministerie, ongeacht de stand van zaken.  

 

118. GERECHTELIJK ONDERZOEK - Wat het gerechtelijk onderzoek betreft geldt een andere 

procedure. Een specifieke bepaling omtrent het recht op inzage en afschrift van het 

strafdossier werd opgenomen in artikel 61ter, §1 Sv. Ook hier krijgen de rechtstreeks 

benadeelden de mogelijkheid om een verzoekschrift in te dienen bij de onderzoeksrechter. Dit 

verzoekschrift moet beantwoorden aan de vereisten die op straffe van niet-ontvankelijkheid 

gesteld worden in art. 61ter, §2 Sv. Binnen de maand moet dan een antwoord van de 

onderzoeksrechter volgen. Na inwilliging stelt men het origineel of een kopie minstens 48 uur 

ter beschikking.261 De onderzoeksrechter beschikt echter ook over een 

weigeringsmogelijkheid. Paragraaf 3 van hetzelfde artikel  heeft hem/haar de mogelijkheid 

hiertoe indien de noodwendigheden van het gerechtelijk onderzoek dit vereisen of indien 

inzage een gevaar zou betekenen voor personen, een ernstige schending van hun privéleven 

zou inhouden of indien de verzoeker van geen rechtmatige beweegredenen tot het raadplegen 

van het dossier doet blijken. Het recht tot inzage kan aldus beperkt worden tot een deel van 

het dossier waarvoor de aanvrager een voldoende belang kan doen gelden. Het wetboek van 

strafvordering voorziet niet in een automatische en periodieke inzage wat echter ook niet 

vereist is volgens de richtlijn. 

 

119. ANTIMISBRUIKBEPALING - In elk geval moet men rekening houden met artikel 460ter 

Sw. De verzoeker kan de verkregen inlichtingen dus enkel gebruiken in het belang van zijn 

verdediging. Het misbruik van de door inzage van het strafdossier verkregen inlichtingen 

wordt algemeen strafbaar gesteld. Misbruik kan bestaan uit het hinderen van het verloop van 

                                                           
261 Artikel 61ter, §4 Sv. 
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het gerechtelijk onderzoek, een inbreuk op het privéleven of de fysieke of morele integriteit of 

de goederen van een persoon vermeld in het dossier. Het dossier kan men inkijken, maar er 

mag met de verkregen informatie bijvoorbeeld niet naar de pers worden gestapt. 

 

120. TUCHT- EN ADMINISTRATIEVE ZAKEN - Ter vervollediging voorziet art. 1380, lid 2 

Ger.W. in de bevoegdheid van het OM om inzage of afschrift te verlenen voor tucht- of 

administratieve doeleinden. 

2.  Rechtsvergelijking Frankrijk 

121. LOI N° 2014-535 DU 27 MAI 2014 - In Frankrijk werd op 27 mei 2014 de wet 

afgekondigd die voor de implementatie van Richtlijn 2012/13/EU instaat.262 De 

inwerkingtreding werd voorzien op 2 juni 2014, netjes binnen de tijdspanne voorzien in de 

richtlijn. Qua stiptheid valt Frankrijk niets te verwijten, maar hoe zit het met de inhoud van de 

implementatiewetgeving? Deze doet meteen veel stof opwaaien. Vele advocaten hadden 

gehoopt dat de richtlijn een ideaal middel zou zijn om de onmiddellijke toegang tot de 

integraliteit van het dossier te verkrijgen meteen na aanvang van de voorhechtenis. Niets is 

echter minder waar. Wat houdt de nieuwe wet dan concreet in en is deze in overeenstemming 

met de bepalingen van de richtlijn? 

 

122. GEEN TOEGANG TOT DE ELEMENTEN VAN HET ONDERZOEK – In de fase voor 

implementatie voorzag de wet in artikel 63-4-1 CPP enkel in de consultatiemogelijkheid van 

de proces-verbalen van de ondervraging (die volgens artikel 63-4 CPP de dertig minuten niet 

mag overschrijden), de kennisgeving van de plaatsing in voorhechtenis, de rechten die hieraan 

verbonden worden alsook het verstrekte medische certificaat, zoals voorzien in artikel 63-3 

CPP. Concreet houdt dit in dat de advocaat, noch zijn cliënt toegang verkrijgen tot de 

elementen van het onderzoek. Een advocaat kan zich dus enkel richten op hetgeen de cliënt 

hem aanbrengt en houdt een manifest stilzwijgen in van de informatie die de politie heeft 

kunnen verkrijgen. Het is duidelijk dat een discrepantie tussen beide zaken zich kan 

voordoen. De cliënt herinnert zich misschien niet alles en weet daarenboven niet hoe 

dergelijke procedures verlopen. Het zal aldus moeilijk zijn voor de advocaat om tot een 

rechtmatigheidscontrole over te gaan. Het Hof van Cassatie ziet echter geen graten in het feit 

                                                           
262 Loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et 

du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (1), 

www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028989964&categorieLien=id (hierna : Loi n° 

2014-535). 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028989964&categorieLien=id
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dat men geen toegang krijgt tot het volledige dossier en verklaart het artikel compatibel met 

het recht op een eerlijk proces.263 Het komt er aldus op neer dat de advocaten geen efficiënte 

verdediging kunnen garanderen aangezien zij bijvoorbeeld geen recht hebben op inzage van 

eventuele slachtofferverhoren, foto’s of getuigenissen. In de praktijk zien we echter vaker dat 

de advocaten zich reeds beroepen op richtlijn 2012/12/EU onder mom van het principe van de 

conforme interpretatie.264 Ook al zet de lidstaat de richtlijn niet tijdig om, of niet volledig, een 

rechtsonderhorige van de EU kan zich er toch op beroepen. 

 

123. GEEN RECHT OP KOPIE VOOR ADVOCAAT – De advocaat heeft evenmin het recht een 

kopie op te vragen; enkel notities mag hij maken. De persoon in voorhechtenis heeft wel recht 

op een kopie van de documenten opgesomd in artikel 63-4-1 CPP. Ook hier hebben we te 

maken met een discrepantie. De advocaat is beter in staat om uitleg te verschaffen over 

hetgeen zich in deze documenten bevindt, en het is aldus onlogisch om het recht op een kopie 

niet aan de advocaat te verschaffen. 

 

124. INQUISITOIR STRAFRECHT VERKLAART TERUGHOUDENDHEID - Ook Frankrijk beschikt 

over een inquisitoir rechtssysteem. Dit houdt in dat de rechter een actieve rol speelt in het 

procesverloop. Het verklaart eveneens waarom de interne jurisdicties weigerachtig staan 

tegenover het toekennen van een volledige toegang tot het strafdossier. De Constitutionele 

Raad stelt dat de doelstelling van de actuele bepalingen niet het aanvechten van de legaliteit is 

van de onderzoeksdaden, noch de gegrondheid van de bewijselementen. Er kan enkel toegang 

verleend worden tot de elementen die toelaten de legaliteit van de aanhouding en de detentie 

te controleren.265 De bewijselementen maken hier geen onderdeel van uit. De Raad van State 

is de Constitutionele Raad in zijn redenering gevolgd266 en ook het Hof van Cassatie weigerde 

                                                           
263 Cass. (Ch.crim) 19 septembre 2012, n°11-88111 ; Cass. (Ch.crim) 25 juin 2013, n°12-88021 ; Cass. (Ch.crim) 

25 juin 2013, n° 12-871301 ; Cass. (Ch. crim) 6 novembre 2013, n° 12-87130. K. GACHI, Droit d’accès à un 

avocat : Un renforcement du socle européen des droits et garanties procédureaux du suspect », Lettre Actualités-

Libertés 2013, 5. 
264 K. GACHI, « Droit d’accès à un avocat : Un renforcement du socle européen des droits et garanties 

procédureaux du suspect », Lettre Actualités-Libertés 2013, 5. 
265 Cons. Const. 18 novembre 2011, Déc. n° 2011-191/194/195/196/197 QPC, http://www.conseil-

constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-

1959/2011/2011-191/194/195/196/197-qpc/decision-n-2011-191-194-195-196-197-qpc-du-18-novembre-

2011.103781.html. 
266 X., Lumières sur la Directive 2012/13/UE concernant l’accès au dossier pendant la garde à vue, 

http://www.lepetitjuriste.fr/droit-penal/lumieres-sur-la-directive-201213ue-concernant-lacces-au-dossier-

pendant-la-garde-a-vue#_ftn7 (consultatie 17 maart 2015). 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2011/2011-191/194/195/196/197-qpc/decision-n-2011-191-194-195-196-197-qpc-du-18-novembre-2011.103781.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2011/2011-191/194/195/196/197-qpc/decision-n-2011-191-194-195-196-197-qpc-du-18-novembre-2011.103781.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2011/2011-191/194/195/196/197-qpc/decision-n-2011-191-194-195-196-197-qpc-du-18-novembre-2011.103781.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2011/2011-191/194/195/196/197-qpc/decision-n-2011-191-194-195-196-197-qpc-du-18-novembre-2011.103781.html
http://www.lepetitjuriste.fr/droit-penal/lumieres-sur-la-directive-201213ue-concernant-lacces-au-dossier-pendant-la-garde-a-vue#_ftn7
http://www.lepetitjuriste.fr/droit-penal/lumieres-sur-la-directive-201213ue-concernant-lacces-au-dossier-pendant-la-garde-a-vue#_ftn7
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de nietigverklaring van een dossier waarin geen integrale toegang tot het dossier werd 

verleend.267 

 

125. IMPLEMENTATIE RICHTLIJN - Heeft de implementatie van de richtlijn de zaken iets 

verbeterd? Wanneer we de wet van 27 mei 2014 van naderbij bekijken zien we duidelijk dat 

er een onderverdeling volgt naargelang de persoon die het object uitmaakt van de 

maatregelen.  

 

126. VERDACHTEN DIE GEEN VOORWERP UITMAKEN VAN EEN DETENTIEMAATREGEL -  Voor 

deze personen is bepaald dat een aanhouding pas kan na geïnformeerd te zijn over de 

kwalificatie, datum en plaats van de feiten waarvan zij verdacht worden. Daarenboven moet 

men hen meedelen dat zij op elk ogenblik de plaats van aanhouding kunnen verlaten, recht 

hebben op een vertaler indien nodig, zich het recht kunnen voorbehouden om te zwijgen 

alsook het recht om – in bepaalde gevallen gratis - bijstand te verkrijgen van een advocaat 

tijdens de verhoren of aanhouding indien de feiten tot een gevangenisstraf kunnen leiden. Ook 

beschikken zij over de mogelijkheid om, naar gelang het geval gratis, juridisch advies in te 

winnen.268  

 

De transpositiewet geeft aan dat men op het proces-verbaal melding moet maken van 

de rechten die zijn meegegeven op basis van voornoemd artikel. Verder bepaald de wet dat 

indien het onderzoek het toelaat en van zodra een schriftelijke oproeping is afgeleverd, deze 

het feit bepaalt waarvan iemand verdacht wordt, alsook van het recht op bijstand van een 

advocaat, evenals de condities waaraan voldaan moet worden teneinde toegang tot de 

rechtsbijstand te verkrijgen. De modaliteiten van toewijzing van een advocaat en de plaatsen 

waar men juridisch advies kan verkrijgen maken eveneens het voorwerp uit van deze 

oproepingsbrief. 

 

In artikel II wet n°2014-535 nam men de mogelijkheid op tot het verhoren van een 

persoon waarvan geen plausibele reden bestaat tot het aannemen van een mogelijke 

inverdenkingsstelling. Aanhouding mag voor de tijdsduur die strikt noodzakelijk is voor hun 

verhoor met een maximum van 4 uren. Indien echter in de loop van dit verhoor zou blijken 

                                                           
267 Cass. (Ch. crim.) 6 novembre 2013, nr. 5362, 

www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/5362_6_27718.html.  
268 Article 1.I. Loi n° 2014-535. 

http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/5362_6_27718.html
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dat er toch een reden zou zijn om te geloven dat de persoon verdacht is van het begaan van 

een overtreding, dan schakelt men over naar het nieuw artikel 61-1 CPP. De persoon krijgt 

dan ook de aldar vermelde rechten te horen. 

 

127. PERSONEN DIE HET VOORWERP UITMAKEN VAN EEN VRIJHEIDSBEROVING -  Artikel vier, 

onder hoofdstuk twee, handelt over de algemene bepalingen betreffende de vrijheidsberoving. 

Hier wordt eveneens melding gemaakt dat men de verdachte van bepaalde informaties op de 

hoogte moet houden. We moeten benadrukken dat niet langer de vrijheidsberoving, maar het 

moment van de daadwerkelijke beschuldiging, de daadwerkelijke opening van specifieke 

rechten met zich meebrengt.269 Vooreerst volgt een verwijzing naar de motieven uit artikel 

62-2, 1°-6° CPP die de vrijheidsberoving rechtvaardigen.270 Artikel 4.I,3°, b) zorgt dan weer 

voor een verruiming van de te vermelden rechten. Het gaat over het recht op bijstand van een 

vertaler, het recht op toegang tot de documenten vermeld in artikel 63-4-1 CPP en het recht 

om documenten voor te leggen aan de bevoegde instanties die over een eventuele stopzetting 

van de vrijheidsberoving kunnen beslissen. Het is duidelijk dat deze rechten op een 

schriftelijke drager moeten komen en dat ze ter beschikking worden gesteld vanaf de 

aankondiging van de vrijheidsberoving.271 Artikel 5 maakt het voorwerp uit van een aparte 

sectie 2 die expliciet handelt over de rechten die men moet mededelen aan natuurlijke 

personen die hun vrijheid niet langer genieten. Deze vindt men terug in artikel 63-1 CPP. De 

betrokkene krijgt informatie over zijn plaatsing, de duurtijd en eventuele verlengingen. Hij 

wordt op de hoogte gesteld van de kwalificatie, datum en plaats van de feiten die hem ten 

laste worden gelegd. Eveneens volgt zijn recht om een derde, of indien nodig een consulaire 

autoriteit, te verwittigen, het recht heeft op medische bijstand, de bijstand van een advocaat of 

tolk en de inzage van bepaalde documenten. Hij wordt er op gewezen dat hij waarnemingen 

mag meedelen, maar dat hij ook het recht heeft om zich te beroepen op het zwijgrecht. De 

transpositiewet zorgt voor de invoering van artikel 803-6 CPP die verdachten en beklaagden 

een document laat bezorgen waarin de volgende rechten worden opgesomd: recht op 

informatie, plaats en datum van de inbreuk, het recht op het afleggen van verklaringen of het 

beroep op het zwijgrecht, recht op bijstand van een advocaat, recht op vertolking en vertaling, 

recht op toegang tot de dossierstukken, recht op verwittigen van een derde of de consulaire 

                                                           
269 J. LEBLOIS-HAPPE, “La proposition de directive relative au droit à l’information dans le cadre des procédures 

pénales et le droit français’, AJ Pénal 2011, 446. 
270 Article 4.I, 2°Loi n° 2014-535. 
271 Article 4.I, 4° Loi n° 2014-535. 
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diensten van de vrijheidsberoving, recht op medisch onderzoek, het maximum aantal uren van 

de vrijheidsberoving en de beroepsmogelijkheden tegen de vrijheidsberoving.272 Dit is de 

zogenaamde ‘letter of rights’. De persoon mag dit document gedurende de volledige periode 

van de vrijheidsberoving bij zich houden en indien de persoon de taal van het document niet 

spreekt, volgt een mondelinge overlevering van de rechten in een taal die hij wel begrijpt. Is 

een persoon analfabeet, dan moet men een vertaler aanstellen.273 Deze informatie komt op het 

proces-verbaal en er de betrokkene krijgt zo snel mogelijk een schriftelijk document in diens 

taal. Is dit voldoende? Volgens mij is het een goed idee om standaard het document in 

bepaalde vaak voorkomende talen (Engels, Duits, Spaans, Frans) ter beschikking te houden. 

Wat de meer uitheemse talen betreft, denk ik dat deze bepaling wel als voldoende beschouwd 

dient te worden aangezien men niet kan verwachten dat er permanent een gekwalificeerde 

vertaler aanwezig is. 

 

128. PERSONEN DIE VERVOLGD WORDEN VOOR DE VERZOEKENDE RECHTBANK OF VOOR 

DIEGENE WAAR DE ZAAK AANHANGIG GEMAAKT WORDT -  Een eerste sectie onder hoofdstuk 

drie handelt over de procedure gedurende de loop van het onderzoek. In artikel 6.1,1° wet 

n°2014-535 verwijst vooreerst naar het recht op een vertaling van de essentiële 

processtukken. Men creëert dus een samenhang met richtlijn 2010/64/EU. Wat specifiek de 

inzage van het strafdossier betreft is artikel 6.III, 2° wet n° 2014-535 van belang. Het 

strafdossier wordt ter beschikking gesteld minstens vier werkdagen voor elke beschuldiging 

of verhoor van de burgerlijke partij. Na het eerste verhoor kan men dit permanent inzien op 

werkdagen, zolang dit de werking van de diensten niet verstoord.274 Ook hier is een 

antimisbruikbepaling voorzien. Artikel 114, al. 6 CPP bepaalt dat men expertiseverslagen 

enkel aan derden verstrekt indien dit bijdraagt aan het recht op verdediging. Het recht op het 

nemen van een kopie van het dossier bestaat vanaf de eerste verschijning of het eerste verhoor 

en komt toe aan de advocaat. Deze dient schriftelijk een verzoek in te dienen bij de griffie met 

een opsomming van de stukken waarvan hij een kopie wenst te verkrijgen.275 Bij afwezigheid 

van deze komt het recht aan de persoon die het voorwerp van de vrijheidsberoving uitmaakt 

zelf toe. Men moet een aanvraag indienen, waarop de bevoegde instantie één maand de tijd 

                                                           
272 Article 5.I, 1°-9° Loi n°2014-535. 
273 K. GACHI, « Droit d’accès à un avocat : Un renforcement du socle européen des droits et garanties 

procédureaux du suspect », Lettre Actualités-Libertés 2013, 2. 
274 Article 114, §3 CPP. 
275 Article 114, al. 7 CPP. 
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heeft om een antwoord te formuleren. De eerste kopie van het dossier verkrijgt men volledig 

gratis.  

 

129. WEIGERINGSGRONDEN EN RESTRICTIES - Ook Frankrijk heeft enkele 

weigeringsgronden ingebouwd. De bevoegde instantie beoordeelt het verzoek en beschikt 

over een termijn van vijf dagen na ontvangst van het verzoek om zich te verzetten tegen de 

aflevering van de kopijen. Een motivering is vereist en kan bestaan uit een vrees voor druk op 

slachtoffers, beschuldigden, hun advocaten, getuigen, ondervragers, experten of ieder ander 

persoon die deel uitmaakte van de procedure.276  Vanzelfsprekend beschikken de partijen over 

een beroepsmogelijkheid aangaande deze weigering.277 Een bijkomende restrictie volgt in 

artikel 114, al. 11. Indien er een betwisting omtrent de ontvankelijkheid heerst mag de 

advocaat van de burgerlijke partij geen stukken overmaken aan zijn cliënten zonder 

voorafgaande goedkeuring van de onderzoeksrechter. Een uitzondering maakt men voor de 

stukken vermeld in alinea’s acht en negen van hetzelfde artikel. De modaliteiten volgens 

dewelke een gedetineerde een kopie verkrijgt, alsook de voorwaarden waaraan men hiertoe 

moet voldoen zijn bepaald in een decreet door de Raad van State. 278 279   

 

130. DECREET N°97-180 - Het decreet heeft de artikelen R15-42 CPP tot en met R15-45 

CPP in het leven geroepen.280  Zij bepalen dat de advocaat de kopijen van de stukken of aktes 

van de procedure dient op te sturen naar de griffie van de penitentiaire etablissementen waar 

de gedetineerde verblijft, en dit per aangetekende brief, met ontvangstmelding. Binnen de drie 

dagen na ontvangst dient de griffie de gedetineerde de documenten te overhandigen, nadat hij 

op de antimisbruikbepaling van artikel 114, al.6 en de bijpassende sanctie van artikel 114-1 

CPP gewezen wordt. De onderzoeksrechter en de advocaat worden op de hoogte gesteld van 

de afgifte van de documenten. Volgens artikel R15-44 CPP kan de afgifte echter gebeuren 

onder de voorwaarde dat de documenten op de griffie blijven, maar waarbij wel een 

consultatierecht volgt op vraag van de gedetineerde aan het hoofd van de inrichting. Deze 

dient dit dan te verwezenlijken binnen de drie werkdagen, rekening houdend met de goede 

werking van de instelling. Artikel R15-45, al. 2 CPP schrijft dan weer voor dat dit in een 

                                                           
276 Article 114, al. 8 CPP. 
277 Article 114, al. 9 CPP. 
278 Article R15-45, al. 1 CPP. 
279 Article 114, al. 10 CPP. 
280 Décret n°97-180 du 28 février 1997 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie. Décrets en 

Conseil d’Etat) et relatif à la remise de la reproduction des pièces d’une procédure d’instruction à une personne 

détenue, www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005622934.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005622934
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lokaal dient te gebeuren die de confidentialiteit garandeert. Na de consultatie keren de 

documenten terug naar de griffie van de instelling waar de gedetineerde verblijft tot aan zijn 

vrijlating. Dan worden ze hem namelijk terug bezorgd.281 De gedetineerde kan echter op elk 

moment vragen dat de griffie deze documenten bijhoudt na de consultatie hiervan, ook al 

werden door de zetelende rechter hiertoe geen voorwaarden gesteld.282  

 

131. UITWERKING RECHT OP INFORMATIE - Wat het recht op informatie betreft, wordt het 

recht op bijstand door een vertaler of tolk desgevallend medegedeeld aan de persoon door de 

zetelende rechter, alvorens deze diens identiteit vaststelt. Nadien maakt men eveneens 

melding van de ten laste gelegde feiten, alsook van hun juridische kwalificatie. Dit alles komt 

in het proces-verbaal. Het recht om een vertaling te verkrijgen van de essentiële 

processtukken vermeldt men hier nogmaals. We zagen dit reeds eerder bij Richtlijn 

2010/64/EU. Wanneer de advocaat bijstand verleent en vooraleer een ondervraging van start 

gaat, volgt een opsomming van het recht op het maken van opmerkingen, het zwijgrecht of 

het recht om te antwoorden op de hem gestelde vragen.283  

 

132. PERSONEN VERVOLGD  DOOR DE RECHTBANKEN - Ook artikel 8 wet n°2014-535 wijzigt 

enkele bepalingen wat betreft het recht op informatie, hier voor personen die vervolgd worden 

door de rechtbanken. Een verduidelijking van het recht op bijstand door een tolk wordt 

voorzien in artikel 273 CPP284 en opnieuw refereert men aan het recht op het maken van 

opmerkingen en het zwijg- of antwoordrecht tijdens de debatten.285 Voortaan zal artikel 388-4 

CPP bepalen dat de advocaten vanaf ontvangst van de dagvaarding, het strafdossier kunnen 

inkijken op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en ten laatste twee maanden na de 

kennisgeving hiervan. Een kopie van deze stukken kan – een eerste maal gratis - verkregen 

worden, binnen de maand na opvraging. Artikel 388-5 CPP geeft dan weer het recht aan de 

advocaten om vooraleer de verdediging in rechte alle nodige onderzoeksmaatregelen te 

vragen die zij nuttig achten voor de procedure. Dit dient via schriftelijke conclusies te 

gebeuren. De stukken gerelateerd aan deze maatregelen worden eveneens in het strafdossier 

gevoegd en ter beschikking gelegd van de partijen en/of hun advocaten. Een weigering kan na 

                                                           
281 Article R15-45, al. 3 CPP. 
282 Article R15-44, al. 3 CPP 
283 Article 116, al. 2-4 CPP, zoals gewijzigd door artikel 6.IV,1°-4° Loi n° 2014-535. 
284 Article 8.I Loi n° 2014-535. 
285 Article 8.II Loi n°2014-535. 
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motivering door de rechtbank.286 Artikel 8.IV en artikel 8.V wet n° 2014-535 handelen over 

het recht op informatie over bijstand van een advocaat en eventueel het recht op gratis 

rechtsbijstand en/of juridisch advies uit de artikelen 390 CPP en 390-1 CPP. Dit recht, alsook 

het recht op een tolk, vinden we daarenboven in artikel 393, al. 2 CPP. In de vierde alinea van 

hetzelfde artikel schrijft men nogmaals in dat het OM de aangehouden persoon meedeelt dat 

hij beschikt over het recht op het maken van opmerkingen, het recht te antwoorden op vragen 

of het zwijgrecht.287 

 

133. KOPIE VAN INTEGRAAL STRAFDOSSIER - Artikel 10 van de wet n°2014-535 voegt 

eveneens in, op het einde van artikel 279 CPP, dat elke verdachte en de burgerlijke partijen 

een kopie kunnen verkrijgen van het integrale strafdossier. Voordien betrof dit enkel het 

proces-verbaal dat de overtreding vaststelde, schriftelijke getuigenissen, alsook 

expertiserapporten. Het betreft aldus een aanzienlijke verbetering die de advocaten, en hun 

cliënten, met open armen zullen verwelkomen.288 

 

134. PERSONEN DIE WERDEN AANGEHOUDEN EN VERVOLGD WEGENS DISCIPLINAIRE 

AANGELEGENHEDEN, ZIJNDE TUCHTZAKEN - Artikel 11 van hoofdstuk vier van deze wet 

schrijft voor dat een decreet de voorwaarden zal bepalen voor de ter beschikking stellen van 

het dossier, alsook van de tijdstippen waarop de advocaat, of de betrokkene zelf, kennis kan 

nemen van elk element dat nuttig zou kunnen zijn bij de uitoefening van het recht op 

verdediging. Een weigeringsgrond betreft het risico op het schaden van publiek geheim of het 

schaden van, niet nader bepaalde, personen.289 Waarschijnlijk doelt men hier op de personen 

die voorkomen in het dossier en die bepaalde verklaringen aflegden ten laste van de 

aangehoudene.  

 

135. DIVERSE BEPALINGEN - De wet eindigt met een vijfde hoofdstuk die diverse 

bepalingen bevat. Artikel 12 handelt over douaneconflicten, artikel 13 heeft het meer 

specifiek over de interventiemogelijkheden van de advocaat tijdens dergelijke conflicten. 

Artikel 14 heeft het over de rechten die van toepassing zijn in de gebieden Nieuw-Caledonië, 

Wallis-et-Futuna en Frans Polynesië. 

                                                           
286 Article 8.III, al. 1 Loi n° 2014-535. 
287 Article 8.VII, 3° Loi n° 2014-535. 
288 E. BOCCARA, « Garde à vue et accès de l’avocat au dossier : fausse alerte mais vraie avancée », Gazette du 

Palais 2014, 4. 
289 Article 726, 4° CPP. 



 

 
67 

 

136. INWERKINGTREDING - Artikel 15 ten slotte vestigt de inwerkingtreding op 2 juni 2014 

en 1 januari 2015 voor enkele specifieke bepalingen. 

 

137. EVALUATIE - Het zal aldus duidelijk zijn dat aanpassingen nodig waren. Zowel de 

personen die aangehouden werden om tot een identiteitscontrole over te gaan als diegenen die 

in detentie werden geplaatst hadden geen recht op gedetailleerde informatie. Een voorbeeld 

hiervan was het ontbreken van een vermelding omtrent de eventuele tenlastelegging.290 De 

richtlijn zorgt hier aldus voor significante wijzigingen. Het is vanzelfsprekend dat een 

versteviging van de rechten een realiteit is. Toch maakt de implementatiewet niet alle 

verwachtingen waar. De wet biedt nog geen garantie op een effectieve en directe toegang tot 

het integrale procesdossier. In de richtlijn stelt men namelijk de voorwaarde dat de toegang 

afghangt van een tijdsperiode waarin het nuttig is om de rechten van verdediging te 

waarborgen, maar ten laatste kan plaatsvinden wanneer een rechtbank zich over de 

gegrondheid van de beschuldiging moet oordelen. Door toevoeging van dit laatste zinsdeel 

kan geconcludeerd worden dat men geen toegang tot het integrale dossier verleent in de fase 

van de detentiemaatregel. Tijdens de politionele fase zijn daarenboven slechts drie 

documenten beschikbaar voor de advocaat.291 Het is dan ook twijfelachtig of een voldoende 

waarborg wordt verleend aan de verdachten, maar dit doet geen afbreuk aan de compatibiliteit 

met de richtlijn.292  

3.  Rechtsvergelijking Nederland 

138. WET VAN 5 NOVEMBER 2014 HOUDENDE IMPLEMENTATIE VAN RICHTLIJN NR. 

2012/13/EU - Een wetsvoorstel ter implementatie van de richtlijn werd op 13 februari 2014 

ingediend. De stemming en goedkeuring gebeurde op 28 oktober 2014; de publicatie van de 

nieuwe wet verscheen uiteindelijk op 26 november 2014 in het Staatsblad van het Koninkrijk 

der Nederlanden.293 Alhoewel de deadline ook hier dus werd overschreden, is de toestand kort 

erna geregulariseerd. De nieuwe bepalingen traden in werking op 1 januari 2015. Uit een 

                                                           
290 J. LEBLOIS-HAPPE, “La proposition de directive relative au droit à l’information dans le cadre des procédures 

pénales et le droit français’, AJ Pénal 2011, 446. 
291 A. FAUTRE-ROBIN, « L’accès à l’avocat des personnes soupçonnées ou poursuivies : les exigences 

insuffisantes de l’Union européenne », Gazette du Palais 2014, 14. 
292 R. MÉSA, “Le renforcement relatif des droits procéduraux du suspect pendant la phase d’enquête”, Gazette du 

Palais 2014, 17; S. PELLÉ, ‘Garde à vue: la réforme de la réforme à propos de la loi n° 2014-535 du 27 mai 

2014, Recueil Dalloz 2014, 1508. 
293 Wet van 5 november 2014 houdende implementatie van richtlijn nr. 2012/13/EU van het Europees Parlement 

en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het recht op informatie in strafprocedures (PbEU L 142), Sb. Nl. 2014, 

433.  
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advies van de Nederlandse politie bleek evenwel dat de bepalingen van de richtlijn reeds 

grotendeels vervuld werden en dat slechts enkele punten een aanpassing vereisten. Hieronder 

bespreek ik deze aanpassingen en ga ik na of de implementatie van de richtlijn de procedurele 

rechten van verdachten en beklaagden effectief ten goede komt.  

 

139. ONMIDDELLIJKE MEDEDELING TENLASTELEGGING BIJ AANHOUDING - Een eerste 

wijziging betrof het Wetboek van Strafvordering. Eerst en vooral wordt de verdachte nu reeds 

bij de aanhouding of staandehouding meegedeeld welk strafbaar feit hem ten laste wordt 

gelegd.294 Na de aanhouding volgt overwijlt een mededeling van enkele rechten aan de 

aangehouden verdachte.295 Reeds in het pré-Salduztijdperk krijgt de verdachte in Nederland 

voorafgaand aan het verhoor te horen dat hij zich kan beroepen op het zwijgrecht. De politie 

moest de verdachte echter niet informeren over de verdedigingsrechten, maar hier komt dus 

verandering in.296 In het derde lid van dit nieuwe artikel vinden we echter iets tegenstrijdig 

terug. Het nieuwe artikel 27c, lid 3 NSv. eindigt met de woorden “en in ieder geval 

voorafgaand aan zijn eerste verhoor”. De redactie kon volgens mij wat beter. Dit laatste 

zinsdeel heeft betrekking op het verstrekken van informatie over bepaalde essentiële rechten 

aan verdachten die niet zijn aangehouden. Dit gebeurt mondeling of schriftelijk. Er kan echter 

verwarring ontstaan. Het is duidelijk dat ieder aangehouden verdachte meteen op de hoogte 

dient te zijn van de aan hem ten laste gelegde feiten. Hoewel de tijdspanne tussen de 

aanhouding en het eerste verhoor in normale omstandigheden niet zeer groot zal zijn, is het 

toch belangrijk om alle mogelijke situaties in acht te nemen en er meteen voor te zorgen dat 

de aangehouden verdachte onmiddellijk weet wat de stand van zaken is.  

 

140. WELKE RECHTEN WORDEN MEDEGEDEELD EN HOE? - De medegedeelde rechten 

betreffen het recht op ontvangen van informatie aangaande het strafbaar feit, het recht op 

rechtsbijstand, het recht op vertolking en vertaling indien van toepassing en het recht op 

kennisneming van bepaalde processtukken. Ook de termijnen van de voorlopige hechtenis, de 

mogelijkheden tot opheffing of schorsing hiervan, alsook de bij algemene maatregel van 

bestuur aangenomen rechten maken het voorwerp uit van kennisgeving. Wat echter meteen 

opvalt is dat de wijze van mededeling niet is gespecifieerd. We mogen er dan ook van uitgaan 

dat het slechts een mondelinge mededeling zal betreffen, en geenszins een schriftelijk 

                                                           
294 Artikel 27c, lid 1 NSv. 
295 Artikel 27c, lid 3 NSv. 
296 T. SPRONKEN, « De gevolgen van de zaken Salduz en Panovits in Nederland », T.Strafr. 2009, 227. 
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document dat een omschrijving bevat van het strafbare feit. Dit is nochtans zo voorzien in 

artikel 4, eerste lid van de richtlijn. De richtlijn gaat er terecht van uit dat het de rechten van 

verdachten ten goede zou komen om in een geschrift te voorzien, aangezien bepaalde 

begrippen uit het recht voor leken chinees lijken. De schriftelijke vorm kan meteen voldoende 

uitleg verschaffen, alsook wat men precies bedoeld met de ten lastelegging en de te volgen 

procedures. Het zou de verdachten beter in staat stellen om zich efficiënt op hun verhoor voor 

te bereiden indien zij ook tijdens hun vrijheidsberoving dit document ter hand kunnen nemen 

om het grondig te bestuderen. De Nederlandse wet verwijst in artikel 27c, derde lid enkel naar 

het recht op de schriftelijke mededeling van onder andere het recht bedoeld in het eerste lid, 

zijnde de mededeling van welk strafbaar feit hij als verdachte is aangemerkt. Het is duidelijk 

dat dergelijke redactie voor verwarring kan zorgen. De verdachte ontvangt schriftelijk een 

document dat hem het recht toekent om informatie over zijn tenlastelegging te ontvangen, 

maar een specificatie omtrent de schriftelijke of mondelinge ontvangst ontbreekt.  

 

141. SCHRIFTELIJKE MEDEDELING VOOROPGESTELD BIJ REDACTIE - Indien we er de 

voorbereidende werkzaamheden bijhalen kunnen we uit een Memorie van Antwoord van 7 

oktober 2014 afleiden dat het wel degelijk de bedoeling was om niet in een schriftelijke 

mededeling te voorzien.297 De Minister van Veiligheid en Justitie haalde echter terecht aan dat 

het verstrekken van virtuele informatie niet afdoende zou zijn om tegemoet te komen aan de 

bepalingen van de richtlijn. Er zullen in de praktijk dan ook schriftelijke mededelingen van 

rechten ter beschikking worden gesteld van de opsporingsambtenaar, die deze aan de 

betrokkene verstrekt. Uit hetzelfde document valt af te leiden dat een onderscheid gemaakt zal 

worden tussen informatie voor een meerderjarige, een minderjarige en personen aangehouden 

in verband met de uitvoering van een Europees Aanhoudingsbevel. Dit is volgens mij een 

goede zaak, daar het belang van het kind steeds dient te primeren. De minderjarige is er dan 

ook bij gebaat een overzicht van zijn rechten en de tenlastelegging te verkrijgen in voor hem 

duidelijke bewoordingen. De intentie op de lange termijn is het voorzien in audiobestanden, 

hetgeen wenselijk is voor personen met een visuele handicap. Het is duidelijk dat Nederland 

er voor gekozen heeft om geen gebruik te maken van het model in bijlage I bij de richtlijn. 

Aangezien dit geen verplichting betreft, en toch voldoende wordt tegemoet gekomen aan de 

noodzakelijke vereisten, zijn bezwaren hier overbodig. 

 

                                                           
297 Memorie van antwoord 7 oktober 2014, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33871-b.html.  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33871-b.html
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142. UITBREIDING OVERLEVERINGSWET - De Overleveringswet wordt eveneens uitgebreid 

met enkele bepalingen aangaande het recht op informatie in strafprocedures. Aangezien deze 

wet echter wordt aangepast met het oog op de implementatie van de artikelen betreffende het 

Europees Arrestatiebevel zal ik hier niet verder op ingaan. 

 

143. MODALITEITEN DIE RECHT OP KENNISNEMING BEÏNVLOEDEN - Het Nederlands 

strafvorderlijk stelsel kent twee modaliteiten die een invloed kunnen hebben op het recht op 

kennisneming van de processtukken van de verdachte. Een eerste modaliteit is terug te vinden 

in artikel 30 NSv, samen gelezen met artikel 33 NSv. Het OM beschikt over de mogelijkheid 

om tijdelijk de toegang te weigeren tot bepaalde processtukken. Dit vervalt echter ten laatste 

op het ogenblik dat men de strafzaak aanhangig maakt, waardoor de verdachte dan 

uiteindelijk ook van deze processtukken inzage verkrijgt. Deze regelgeving is volledig in 

overeenstemming met artikel 7 van de richtlijn. Een tweede optie betreft dan de permanente 

weigering tot inzage indien één van de weigeringsgronden uit artikel 187d, eerste lid NSv. 

toepassing vindt. Hiertoe is echter wel een machtiging van de rechter-commissaris vereist.298 

De weigeringsgronden van artikel 187d, eerste lid betreffen het bestaan van een gegrond 

vermoeden dat door kennisneming van de stukken een getuige ernstige overlast zal 

ondervinden, dat hij in de uitoefening van zijn ambt of beroep ernstige schade zal 

ondervinden, of het gegrond vermoeden dat door de voeging en kennisneming een 

zwaarwegend opsporingsbelang of het belang van de staatsveiligheid wordt geschaad. 

 

In de voorbereidende documenten is een advies van de Raad van State te vinden. Zij 

heeft enkele opmerkingen gemaakt betreffende de weigeringsgronden van de toegang tot de 

processtukken. Artikel 7, vierde lid stelt dat een weigering mogelijk is, op voorwaarde dat 

men het recht op een eerlijk proces handhaaft. Ook mag men het leven van een persoon of 

diens grondrechten niet in gevaar brengen door het verlenen van toegang tot bepaalde 

documenten. Een laatste weigeringsgrond betreft de bescherming van een zwaarwegend 

algemeen belang. Deze belangen zijn in overeenstemming met hetgeen in het Nederlands 

Strafvorderingswetboek wordt bepaald299, maar op enkele punten vond de Raad van State een 

aanpassing toch gewenst. De weigeringsgrond van artikel 187d, eerste lid, a) Nsv., met name 

het feit dat een getuige ernstige overlast ondervindt of in de uitoefening van zijn ambt ernstig 

belemmerd zou kunnen worden, is volgens de Raad van State ruimer dan de voorwaarden die 

                                                           
298 Artikel 34, vierde lid NSv ;  artikel 149b NSv.  
299 Artikel 187d NSv. 
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de richtlijn stelt. Een omkadering is hier dan ook gewenst, en deze zal er komen na evaluatie 

van de praktijksituatie.300 Het staat een lidstaat vrij om striktere bepalingen aan te nemen dan 

hetgeen de richtlijn vermeldt. In het NSv. vinden we in art. 187d, eerste lid, b) en c) 

voorbeelden van striktere maatregelen. Een motivering tot aanname van deze striktere 

weigeringsgronden ontbreekt echter, wat echter noodzakelijk is om volledig in orde te zijn 

met de Europese regelgeving.  

 

De regering vond het echter niet noodzakelijk om de wijzigingen aan te brengen. Ze 

gaan er van uit dat de richtlijn de nodige vrijheid aan de lidstaten biedt wat betreft de 

middelen tot het bereiken van het doel zoals gesteld door de richtlijn. Ze zijn er dan ook van 

overtuigd dat de bepaling in het Wetboek van Strafvordering voldoende aan de 

implementatieverplichting van de richtlijn voldoet, en dat het slechts een precisering van het 

ernstig in gedrang komen van leven of grondrechten betreft. Eveneens zagen zij geen nood 

aan de dijk om een dragende motivering toe te voegen aan de ruimere weigeringsgronden. De 

bepalingen geven ten volle invulling aan het begrip “zwaarwegend belang”, waardoor er geen 

misvattingen mogelijk zijn, aldus minister van veiligheid en justitie. 

 

144. SANCTIES NIET-NALEVING - Wat zijn de consequenties van het niet-naleven van de 

verplichting verdachten op hun rechten te wijzen? Het behoort tot vaste rechtspraak van de 

Hoge Raad dat dit tot gevolg heeft dat de verklaringen die werden afgelegd na het ogenblik 

waarop de mededeling diende te gebeuren, niet als bewijs mogen gebruikt worden, tenzij men 

kan oordelen dat de belangen van de verdachte door dit verzuim van de cautieplicht niet 

werden geschaad.301  Volgens mij leidt dergelijk verzuim echter steeds tot enige 

belangenschade, daar de verdachte zich minder goed op een eerste verhoor kan voorbereiden. 

Daarenboven dient de vraag gesteld te worden wat de gevolgen zijn van een mondelinge 

mededeling van de rechten, maar een verzuim tot afgifte van de schriftelijke versie. De 

verdachte werd op de hoogte gesteld, kon zich voorbereiden, maar heeft geen schriftelijk 

document ter beschikking gekregen. Hier is het zeer plausibel dat de rechter zal oordelen dat 

de belangen van de verdachte niet geschaad werden. Toch dient rekening gehouden te worden 

met de redactie van de richtlijn en zou in ieder geval een sanctie aanwezig moeten zijn indien 

deze plicht niet werd nagekomen. Men creëert namelijk een discriminatie tussen de 

                                                           
300 J. BAAR en P. VERWEIJEN, « Recht op stukken. Tips voor de verdediging », Analyse 2014, 29. 
301 HR 16 april 2013, nr. S 11/04486 J, 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2013:BY5706. 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2013:BY5706
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verdachten die wel een schriftelijke ontvangst van hun rechten bekomen en diegene die 

slechts een mondelinge mededeling kregen. Dit is dan ook iets wat men gemakkelijk kan 

vermijden, door onmiddellijk na de aanhouding het nodige document schriftelijk aan de 

verdachte te verstrekken. 

 

145. KOPIE STUKKEN STRAFDOSSIER - Welke modaliteiten bestaan er ten slotte tot het 

verkrijgen van een kopie van het strafdossier, en mogen van alle stukken een kopie verkregen 

worden? De regels met betrekking tot de kennisname van het strafdossier zijn terug te vinden 

in de artikelen 30 tot en met 34 NSv. Zoals eerder reeds aangegeven, kan de verdachte steeds 

verzoeken om van de processtukken kennis te nemen. Naargelang de staat van de procedure 

gebeurt dit bij de rechter-commissaris, dan wel bij het openbaar ministerie. Het tweede lid 

voorziet een eerste gedeeltelijke of gehele weigeringsmogelijkheid. Een bezwaarschrift kan 

men indienen bij het openbaar ministerie of de rechter-commissaris.302 Weigering kan alvast 

nooit na afsluiting van het gerechtelijk vooronderzoek, dan wel ontvangst van de dagvaarding, 

dan wel na betekening van een strafbeschikking.303  

 

146. ESSENTIËLE PROCESSTUKKEN - Artikel 31 Nsv bevat een opsomming van de essentiële 

processtukken. De verdachte moet hier steeds kennis van kunnen nemen. Het betreft de 

processen-verbaal van verhoren, processen-verbaal betreffende handelingen van onderzoek 

waarbij hij of zijn raadsman tegenwoordig kon zijn, en de processen-verbaal van verhoren van 

welker inhoud hem mondeling volledig mededeling is gedaan.  

 

147. KENNISNEMING EN AFSCHRIFTEN – Uit artikel 30, lid 1 NSv. Volgt dat een verdachte 

inzage moet hebben in de processtukken, in elk geval na het eerste verhoor. Artikel 34 NSv. 

handelt dan weer over de wijze waarop kennisneming geschiedt. Deze materie, alsook de 

bepalingen omtrent het verstrekken van afschriften en uittreksels, worden geregeld bij 

algemene maatregelen van bestuur. Een afschrift kan men verkrijgen ter griffie, maar mag het 

onderzoek niet ophouden. Wat bepalen de algemene maatregelen van bestuur nu precies? Een 

besluit van 15 december 2011304 handelt over het voorbereidend onderzoek. Paragraaf drie 

stelt dat de verdachte of zijn raadsman kennis kan nemen van de processtukken indien hij daar 

                                                           
302 Artikel 32 NSv.  
303 Artikel 33 NSv.  
304 Besluit van 15 december 2011, houdende regels inzake het procesdossier en de kennisneming en de 

verstrekking van afschriften van processtukken gedurende het voorbereidende onderzoek (Besluit processtukken 

in strafzaken), Sb. Nl. 22 December 2011, 602, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2011-602.html. 

(Hierna: Besluit processtukken in strafzaken). 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2011-602.html
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de bevoegdheid toe heeft. Deze gelegenheid krijgt hij op het parket, op de plaats waar de 

verdachte zich bevindt na zijn vrijheidsberoving, hetzij elders.305 De tijdstippen van inzage 

worden volgens artikel 5 van dit besluit bepaald door het openbaar ministerie. Indien de 

officier van justitie het noodzakelijk acht, gebeurt deze kennisneming onder toezicht, behalve 

als de inzage uitsluitend geschiedt door de vertegenwoordigend raadsman.306 Artikel 6, 

tweede lid bepaalt dan weer de invulling van de mogelijkheid tot kennisneming. Dit kan 

middels een voorlegging van het origineel dan wel van een afschrift van de stukken, voorziet 

dat de betrokkene aantekeningen mag maken en hiertoe moet men zelf de middelen ter 

beschikking stellen indien de verdachte rechtens van zijn vrijheid werd beroofd. Een volgende 

paragraaf handelt over het recht op een afschrift van processtukken. De raadsman van de 

verdachte krijgt, na verzoek van de verdachte of raadsman zelf, zo snel mogelijk tijdens het 

voorbereidend onderzoek een afschrift van de processtukken waarvan de kennisneming is 

toegestaan. Een eenmalige verstrekking kan kosteloos gebeuren, daarna kan men een 

vergoeding vragen.307 

 

148. BESLUIT ORDE VAN DIENST GERECHTEN - Ook het Besluit orde van dienst gerechten 

bevat bepalingen omtrent de inzage van stukken.308 Hetgeen we hier echter terugvinden stemt 

volledig overeen met wat hierboven werd behandeld onder het Besluit processtukken in 

strafzaken. 

 

149. EVALUATIE - Zoals u ziet betreft de implementatiewet slechts een zeer korte wet, en 

voegt deze slechts één bepaling toe. Betekent dit nu dat de Nederlandse wetgeving reeds in 

overeenstemming was met hetgeen werd bepaald in de Europese Richtlijn, of in tegendeel, 

heeft Nederland er zich snel van af gemaakt en enkel het strikt noodzakelijke aangepast? Het 

Nederlands wettelijk stelsel gaat uit van een in beginsel onbeperkte toegang tot de 

processtukken. Men redeneert dus dat dit een essentiële voorwaarde betreft om de 

wapengelijkheid in een procedure op tegenspraak te garanderen. De verdediging krijgt 

volgens mij de nodige mogelijkheden, en zeker via de bijkomende maatregelen die de richtlijn 

stelt, om het recht op verdediging effectief te kunnen waarborgen. 

                                                           
305 Artikel 4 besluit processtukken in strafzaken. 
306 Artikel 6 besluit processtukken in strafzaken.  
307 Artikel 7 besluit processtukken in strafzaken.  
308 Paragraaf 6, Besluit van 10 december 2001, houdende regels voor de orde van dienst binnen de gerechten 

(Besluit orde van dienst gerechten), Sb. Nl. 20 december 2001, 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0013132/geldigheidsdatum_11-01-2013.   

http://wetten.overheid.nl/BWBR0013132/geldigheidsdatum_11-01-2013
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Hoofdstuk IV. Juridisch advies en bijstand  

150. INLEIDING - Het recht op een eerlijk proces moet betrekking hebben op de volledige 

strafprocedure. Het volstaat niet meer om artikel 6 EVRM, en het recht op een eerlijk proces 

dat dit artikel voorziet, te laten aanvangen op het ogenblik dat het proces zelf van start gaat. 

Er werd recent zeer vaak gewezen op het belang van het vooronderzoek in strafzaken. Dit 

vormt namelijk de basis voor de verdere vervolging en kan een impact hebben op de 

eerlijkheid van het latere proces.309 Men moet rekening houden met de kwetsbare positie van 

de verdachte in de fase van het vooronderzoek, waardoor men een compensatie via de 

bijstand van een raadsman moet voorzien.310 In de realiteit duldden politieambtenaren echter 

geen pottenkijkers in hun verhoorkamer.311 Zij vergaten dat de advocaat onderhevig is aan een 

strenge deontologie, gebaseerd op de beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en 

kiesheid312, en gingen er van uit dat de aanwezigheid van een advocaat de waarheidsvinding 

in het gedrang zou brengen.313 Een mentaliteitswijziging was dus op zijn plaats, vooral omdat 

het bijstandsrecht het mogelijk kan maken om de verdachte te wijzen op het belang van de 

waarheid en dus op het “nut” van een bekentenis.314 We mogen daarenboven niet uit het oog 

verliezen dat ook politieambtenaren gehouden zijn tot het volgen van een deontologische 

code, waardoor enige loyaliteit op zijn plaats is.315 De komst van Richtlijn 2013/48/EU 

bevestigt deze principes, alsook enkele andere. De politie is nu inmiddels gewend aan de 

betrokkenheid van advocaten bij bepaalde verhoren.316 De richtlijn zal er echter voor een 

uitbreiding van de interventie zorgen. In dit hoofdstuk bespreek ik alle principes, kijk ik 

welke stappen reeds men genomen heeft tot implementatie en schets ik welke de effecten 

zullen zijn op de praktijksituatie. 

                                                           
309 J. VAN GAEVER, « Evaluatie van de evolutie van de Salduz-rechtspraak », T. Strafr. 2010, 235. 
310 Cass. 9 juni 2010, P.10.0931.F, http://jure.juridat.just.fgov.be. 
311 J. MAES, « Europees Hof voor de Rechten van de Mens 27 november 2008, Salduz v. Turkije » in X, Liber 

Amicorum Jo Stevens, Brugge, die Keure, 2011, 500.  
312 E. BOYDENS, « Rechtschapenheid, kiesheid en waardigheid » in X. (ed.), Handboek voor de advocaat-stagiair 

2009-2010, Herentals, Mijn Wetboek.be, 2009, 85-88 ; P. DE JAEGERE en A. VERSTRAETE, « Het recht op 

bijstand bij het verhoor. Een deontologische benadering van de taak van de advocaat », Ad Rem 2010, 11. 
313 K. WEIS, « Discussie », T.Strafr. 2009, 242-243. 
314 P. DE JAEGERE en A. VERSTRAETE, « Het recht op bijstand bij het verhoor. Een deontologische benadering 

van de taak van de advocaat », Ad Rem 2010, 13. 
315 Bijlage bij het Koninklijk besluit van 10 mei 2006 houdende vaststelling van de deontologische code van de 

politiediensten, BS 20 mei 2006, 27086. 
316 C. GEERTS, « Het recht op toegang tot een advocaat : de Europese richtlijn. Op weg naar een (quasi) 

veralgemeend bijstandsrecht voor verdachten », Vigiles 2014, 226. 

http://jure.juridat.just.fgov.be/
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§1. Situatie voor de komst van Richtlijn 2013/48/EU. 

1.  EHRM 

151. AANZET - De grote aanzet tot een eerste aanpassing van de wetgeving is er gekomen 

na het arrest Salduz t. Turkije.317 Het arrest stipuleert dat het recht op toegang tot een 

advocaat bij politieverhoren een fundamenteel recht is, voortvloeiend uit artikel 6 EVRM. Uit 

Panovits t. Cyprus werd dan weer geconcludeerd dat de verdachte eveneens recht heeft op 

aanwezigheid van zijn advocaat tijdens de verhoren. Het EHRM beschouwt het als een 

positieve verplichting om de verdachte de noodzakelijke info te verschaffen die hem in staat 

stelt toegang te krijgen tot rechtsbijstand.318 Waar de toegang tot een advocaat wordt 

gestipuleerd tijdens het politieverhoor in Salduz, blijkt duidelijk uit het arrest Shabelnik t. 

Oekraïne dat dit wel onomstotelijk het geval is.319 Het standpunt van het Hof is eenduidig. 

Aangezien deze arresten betrekking hebben op andere lidstaten dan België is enige duiding 

echter wenselijk. Voor deze rechtspraak voorzag de Belgische wetgeving niet in het recht op 

bijstand van een advocaat vanaf het eerste politieverhoor. Aangezien dit echter vaste 

rechtspraak betreft was een wijziging onontbeerlijk.320  

 

152. BELGISCHE WETGEVING VOLDOET NIET – Het arrest Bouglame maakte duidelijk dat 

België tekort schiet aan de vereisten gesteld door artikel 6 EVRM. Het systematisch weigeren 

aan rechtsonderhorigen die zich in voorlopige hechtenis bevinden om beroep te doen op een 

raadsman volstaat om tot een schending van artikel 6§3, c EVRM te besluiten. Dit zelfs 

wanneer de betrokken persoon geen belastende verklaringen heeft afgelegd. Ook voorafgaand 

aan het verhoor moet aldus een advocaat geraadpleegd kunnen worden. Het recht op een 

eerlijk proces is alleen dan voldoende “concreet en effectief”.321 Het Hof van Cassatie erkent 

het probleem in verschillende arresten, maar schuift de verantwoordelijkheid door naar de 

wetgever.322 Het Hof van Cassatie erkent het recht op bijstand bij het verdachtenverhoor, met 

expliciete verwijzing naar het arrest Salduz. De aanwezigheid van een incriminerende 

verklaring leidt echter volgens datzelfde arrest echter niet ipso facto tot een oneerlijk proces; 

                                                           
317 EHRM 27 november 2008, nr. 36391/02, Salduz/Turkije. 
318 EHRM 11 maart 2009, nr. 4268/04, Panovits/Cyprus ; L. VAN PUYENBROECK en G. VERMEULEN, « Het recht 

op bijstand van een advocaat bij het politieverhoor na de arresten Salduz en Panovits van het EHRM », NC 2009, 

90. 
319 EHRM 19 mei 2009, nr. 16404/03, Shabelnik/Oekraïne, par. 59. 
320 P. DE HERT en K. WEIS, « Het recht op bijstand van een advocaat bij het verhoor. », T. Strafr. 2009, 195. 
321 EHRM 2 maart 2010, nr. 16147/08, Bouglame/België. 
322 Cass. 31 maart 2010, P.10.0504.F, http://jure.juridat.just.fgov.be; Cass. 22 juni 2010, P.10.0872.N, 

http://juridat.just.fgov.be. 
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enkel aan doorslaggevend bewijs worden de strengste normen opgelegd.323 Dat dit niet 

volledig overeenstemt met de vereisten van de richtlijn zal blijken. 

 

153. OOK FRANKRIJK SCHIET TEKORT – De zaak Brusco zorgde voor een veroordeling van 

Frankrijk.324 Aangezien de Franse regeling echter gelijklopend is met de Belgische kan ook 

België zijn wetgeving toetsen aan het arrest. Vooreerst wijst het arrest in paragraaf 45 er op 

dat het recht op toegang tot de advocaat zich in het bijzonder opdringt wanneer de verdachte 

geen informatie krijgt over het zwijgrecht. Ook hecht het Hof geen belang aan statuten van 

getuigen of verdachte. In paragraaf 47 doet men dit af als purement formel. Het arrest zorgt 

ook voor meer duidelijkheid wat betreft de invulling van het recht op toegang tot een 

advocaat. De gearresteerde verdachte heeft het recht op bijstand vanaf het begin van de 

vrijheidsberoving alsook tijdens de verhoren. Enkel een consultatierecht acht het Hof 

onvoldoende geacht.325 

 

154. OMVANG VAN DE BIJSTAND VAN DE ADVOCAAT – Het arrest Dayanan gaf uitleg over 

wat het recht op bijstand van de advocaat inhoudt.326 Paragraaf 32 wijst op de bespreking van 

de zaak, het organiseren van de verdediging, de bewijsverzameling ten voordele van de 

verdachte, de voorbereiding van de ondervragingen, de ondersteuning van de verdachte en de 

controle op de detentie-omstandigheden. Ook over de duur van het onderhoud met de 

advocaat bestaat rechtspraak. Het overleg moet voldoende lang zijn teneinde het recht op een 

eerlijk proces en dus ook het recht op bijstand te waarborgen.327 

 

155. GEEN BIJSTAND, GEEN GEBRUIK VAN VERKLARINGEN – In de zaak Leonid Lazarenko t. 

Oekraïne stelt het Hof zeer duidelijk gesteld dat men een verklaring afgelegd zonder bijstand 

van een advocaat niet mag gebruiken als bewijs en geen invloed mag hebben op de 

veroordeling. Dit geldt ongeacht de inhoud van de verklaring en dus ongeacht of ze van enig 

doorslaggevend belang zou kunnen zijn.328 Het is echter niet duidelijk of het EHRM zijn 

voorgaande rechtspraak daarmee omverwerpt. Deze bepaalde dat een procureur des Konings 

                                                           
323 Cass. 23 november 2010, P.10.0583.N, http://jure.juridat.just.fgov.be; T. DECAIGNY, « De bijstand van een 

advocaat bij het verhoor : erkenning of inperking door het Hof van Cassatie ? », RW 2011-12, 297-298.  
324 EHRM 14 oktober 2010, nr. 1466/07, Brusco/Frankrijk. 
325 T., DECAIGNY en M. NÈVE, « Bijstands- of consultatierecht : het Straatsburgse en Parijse perspectief » (noot 

onder EHRM 14 oktober 2010), T. Strafr. 2011, 53. 
326 EHRM 13 oktober 2009, nr. 7377/03, Dayanan/Turkije. 
327 EHRM 13 oktober 2009, nr. 24829/03, Fatma Tunç/Turkije ; EHRM 28 juli 2009, nr. 6318/02, Zeki 

Bayhan/Turkije. 
328 EHRM 28 oktober 2010, nr. 22313/04, Leonid Lazarenko/Oekraïne, par. 57. 

http://jure.juridat.just.fgov.be/
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zijn beslissing om over te gaan tot vervolging wel zou kunnen baseren op verhoren die 

afgenomen werden zonder de bijstand van een advocaat.329 Mij lijkt dit niet het geval te zijn. 

Men mag namelijk niet uit het oog verliezen dat het proces-verbaal ook kan dienen ter 

ontlasting van bepaalde feiten. De rechten van verdediging worden dus niet geschonden in dit 

geval. Ook BEERNAERT houdt er dezelfde opinie op na.330 

 

156. OOK BIJSTAND TIJDENS ONDERZOEKSHANDELINGEN – Het arrest Karadag t. Turkije 

wijst er op dat een verdachte de bijstand moet krijgen van een advocaat tijdens 

onderzoekshandelingen die de actieve medewerking van de verdachte vereisten. Het arrest 

heeft het over een plaatsbezoek met feitenreconstructie.331 Afwezigheid tijdens een line-up 

werd beschouwd als een schending in het arrest Laska en Lika t. Albanië.332 Meer algemeen 

acht het arrest Ibrahim Oztürk t. Turkije de afwezigheid van de advocaat tijdens 

onderzoeksdaden strijdig met artikel 6 EVRM.333  

 

157. FYSIEKE AANWEZIGHEID ADVOCAAT TIJDENS ELK POLITIEVERHOOR -  Het arrest Sebalj 

t. Kroatië besloot tot een schending van artikel 6, §§1 en 3 (c) EVRM omdat de verdachte 

geen bijstand van de advocaat kon genieten, ook al was hij toen reeds van zijn vrijheid 

beroofd.334 SCHELTEMA concludeert dat elk verhoor de fysieke aanwezigheid vereist, maar er 

mag volgens mij zeker niet uit het oog verliezen dat er in deze zaak een vrijheidsberoving had 

plaatsgevonden.335 De lijn doortrekken naar een fysieke aanwezigheid bij alle verhoren lijkt 

me een stap te ver. Ook VAN GAEVER opteert voor een (telefonisch) consultatierecht wanneer 

het een persoon betreft die in de loop van de ondervragingen als verdachte in aanmerking zou 

kunnen komen.336 

 

158. AFSTAND RECHT OP BIJSTAND – Afstand van het recht op bijstand van een advocaat kan 

enkel indien de persoon volledig geïnformeerd werd over de feiten die hem ten laste worden 

gelegd, alsook wat de afstand van zijn recht op bijstand als concrete gevolgen kan hebben 

                                                           
329 EHRM 21 december 2010, nr. 31814/03, Hovanesian/Bulgarije, par. 37. 
330 M.-A. BEERNAERT, « Salduz et le droit à l’assistance d’un avocat dès les premiers interrogatoires de police », 

Rev.dr.pén. 2009, 985. 
331 EHRM 29 juni 2010, nr. 12976/05, Karadag/Turkije, par. 47. 
332 EHRM 20 april 2010, nr. 12315/04 en nr. 17605/04, Laska en Lika/Albanië, par. 13-14 en 63-72. 
333 EHRM 17 februari 2009, nr. 16500/04, Ibrahim Oztürk/Turkije par. 6 en 46-53. 
334 EHRM 28 juni 2011, nr. 4429/09, Sebalj/Kroatië. 
335 T. SCHELTEMA, « Fysieke aanwezigheid advocaat bij verhoor vereist », Advocatenblad nieuwsbrief 2011, afl. 

10-11, www.advocatenblad.nl/site/magazine/archief/actualiteiten/detail/20086692.html, 8. 
336 J. VAN GAEVER, « Evaluatie van de evolutie van de Salduz-rechtspraak », T.Strafr. 2010, 243-244. 

http://www.advocatenblad.nl/site/magazine/archief/actualiteiten/detail/20086692.html
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voor zijn zaak.337 De afstand kan enkel door meerderjarigen gebeuren en mag niet geschieden 

via het gebruik van standaardformulieren.338 

 2.  Belgisch strafrecht 

2.1. Wet Franchimont 

159. ZOEKTOCHT NAAR EVENWICHT - De wet Franchimont zorgde in 1998 voor meer 

tegenspraak in de strafprocedures.339  Daarenboven werd ook het inzagerecht uitgebreid, wat 

reeds werd besproken in voorgaand hoofdstuk. Uit rechtspraak van het (toenmalig) 

Arbitragehof bleek echter dat de procedure inquisitoriaal diende te verlopen.340 Een evenwicht 

diende te bestaan tussen de rechten van verdediging en de soliditeit van het onderzoek. 

2.2. Cassatierechtspraak 

160. VOORWERP CASSATIERECHTSPRAAK EN ADVIES RAAD VAN STATE – Wat specifiek het 

recht op bijstand betreft oordeelde het Hof van Cassatie dat dit niet bestaat tijdens een 

politieverhoor of een ondervraging door een onderzoeksrechter.341 In zijn arrest van 5 januari 

2011 oordeelt het Hof van Cassatie dat een beslissing tot schuldigverklaring enkel in de weg 

kan staan in zoverre deze uitsluitend of op beslissende wijze steunt op door middel van een 

verhoor, waar geen advocaat aanwezig was, verkregen zelfbeschuldigende verklaringen.342 

Het is echter niet duidelijk of het Hof van Cassatie hiermee de deur opent naar de 

aanwezigheid van een advocaat bij het politieverhoor. Zoals we echter reeds eerder zagen, is 

deze rechtspraak sowieso niet in overeenstemming met de rechtspraak van het EHRM. Het 

EHRM ziet het ruimer en stelt dat geen enkele onrechtmatig afgelegde verklaring gebruikt 

mag worden, ongeacht of deze een invloed hebben op de definitieve veroordeling. Ook de 

Raad van State veroordeelt deze praktijk en volgt het EHRM wanneer het stelt dat 

verklaringen afgelegd in strijd met de formele waarborgen in het geheel niet kunnen dienen 

voor een veroordeling van de betrokkene.343 Bewijsuitsluiting van rechtstreeks secundair 

bewijs blijft de regel.344  

                                                           
337 EHRM 1 april 2010, nr. 42371/02, Pavlenko/Rusland, par. 102. 
338 EHRM 8 december 2009, nr. 9762/03, Savas/Turkije, par. 64-71. 
339 Wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek 

en het gerechtelijk onderzoek, BS 2 april 1998, 10027. 
340 Arbitragehof 24 juni 1998, BS 25 september 1998 en Arbitragehof 13 januari 1999, BS 2 april 1999. 
341 Cass. 4 december 2002, P.02.1553.F., http://jure.juridat.just.fgov.be; Cass. 3 oktober 2007, P.07.1372.F., 

http://jure.juridat.just.fgov.be.    
342 Cass. 5 januari 2011, AR P.10.1618.F, http://jure.juridat.just.fgov.be. 
343 Adv.RvS, Parl.St. Kamer 1279/002, p. 451. 
344 Adv. Rvs, Parl.St. Kamer 1279/002, p.51 ; C. VAN DEUREN, « De Salduz-wet : enkele kritische 

bedenkingen », NC 2011, 314. 

http://jure.juridat.just.fgov.be/
http://jure.juridat.just.fgov.be/
http://jure.juridat.just.fgov.be/


 

 
80 

2.3. Salduz-wet 

161. SALDUZ-WET SLECHTS BEPERKT - Een bijkomende stap richting een betere 

bescherming voor verdachten werd genomen met de zogenaamde Salduz-wet.345 Er moet wel 

gewezen worden op het feit dat het slechts een strikte toepassing van de voorwaarden in de 

zaak Salduz betreft. De verplichte bijstand van een advocaat garandeert men vanaf het eerste 

verhoor na arrestatie, alsook stelt men voorwaarden voor een afstand van dit recht op bijstand. 

Het recht op bijstand wordt ook toegekend voor het eerste verhoor, maar dit geldt slechts 

indien de betrokkene verdacht wordt van een misdrijf dat aanleiding kan geven tot een bevel 

tot aanhouding.346 Als de betrokkene niet van zijn vrijheid is beroofd heeft hij evenmin recht 

op bijstand tijdens de verhoren.347 De Salduz-wet hanteert dus het criterium van de 

vrijheidsbeneming om te bepalen welk pakket rechten een verdachte of beklaagde krijgt. De 

mogelijkheid bestaat geheel niet voor verhoren aangaande verkeersmisdrijven. Het recht op 

bijstand voor het  eerste verhoor en zelfs tijdens het verhoor is dus allerminst universeel. Het 

is jammer dat de wetgever steeds kiest voor gedeeltelijke wijzigingen en zich niet focust op 

wat er toch te wachten staat: het invoeren van een nieuw wetboek van strafvordering. Dit zal 

zorgen voor een overzichtelijker geheel van de garanties waarover verdachten beschikken. 

Teneinde een kwalitatief resultaat te bereiken dient een samenwerking plaats te vinden tussen 

academici en de mensen op het werkveld: politie, advocatuur en magistratuur.348 Zij 

ondervinden uit eerste hand wat de veranderingen met zich meebrengen en kunnen dan ook 

beter de praktische kant van zaken inschatten. Reeds na de komst van de Salduz-wet bleek dat 

dit voor de lokale politie een harde dobber zou zijn. Opleiding van politiemensen in een kort 

tijdsbestek, capaciteitsproblemen, budgettaire moeilijkheden en implicaties op het recht op 

privacy349, het gebrek aan tolken en het uitblijven van een permanentiedienst die via een 

callcenter bereikbaar is.350 Het zijn slechts enkele van de vraagstukken waar onvoldoende 

rekening mee werd gehouden.  

                                                           
345 Wet van 13 augustus 2011 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 

betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt 

benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden 

bijgestaan, BS 5 september 2011, 56347 (hierna : Salduz-wet). 
346 Artikel 47bis, §2, 3° Sv. 
347 M. MINNAERT, « De Salduz-wet », NC 2011, 275. 
348 L. VAN PUYENBROECK en G. VERMEULEN, « Hoe kan de bijstand van een advocaat bij het verhoor in de 

Belgische praktijk geregeld worden ? », T. Strafr. 2009, 213. 
349 R. BOONE en E. CALLUY, « Salduz wordt harde dobber voor de lokale politie. », Juristenkrant 2011, 9.  
350 C., « De Salduz-wet : enkele kritische bedenkingen », NC 2011, 311. 
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2.4. Grondwettelijk Hof 

162. VALENTIJNSARREST – Het Grondwettelijk Hof deed in haar arrest van 14 februari 

2013351 uitspraak over een beroep tot vernietiging omwille van het beperkte 

toepassingsgebied en het ontbreken van adequate waarborgen opdat men een correcte 

toepassing van de wet kan garanderen.352 Het Hof vernietigt de Salduz-wet gedeeltelijk en 

legt deze uit op een wijze die meer in overeenstemming lijkt met het EVRM. De invulling 

door het Grondwettelijk Hof is van aard dat deze de onderzoeksrechter de bevoegdheid 

verleent om aan advocaten de toestemming te geven verhoren bij te wonen na de 

uitvaardiging van een aanhoudingsbevel. Er wordt ook gespecifieerd dat een niet-

aangehoudene op de hoogte gebracht moet worden van het feit dat hij kan gaan en staan waar 

hij wil en dus niet gehouden is in het kantoor te blijven waar de ondervraging plaats vindt. 

Men herstelt aldus het evenwicht tussen de noodwendigheden van het strafonderzoek en de 

rechten van de verdachte. Alhoewel ons strafrechtssysteem inquisitoir van aard is, besliste het 

Grondwettelijk Hof eveneens dat de politieambtenaren, de PdK of de onderzoeksrechter de 

advocaat duidelijk en precies moeten inlichten over de feiten waarop het verhoor betrekking 

heeft. Dit laat een betere voorbereiding toe van de verdediging. Last but not least verbiedt het 

Grondwettelijk Hof elk gebruik van verklaringen die onterecht zonder bijstand van een 

advocaat werden afgelegd. We komen aldus dichter bij de bepalingen van de richtlijn, maar 

we zijn er nog niet helemaal. Het Valentijnsarrest had eveneens voor gevolg dat aanpassingen 

moesten gebeuren omtrent de ‘letter of rights’. Een aanvulling moest er komen wat betreft het 

recht om te komen en gaan. Dit werd gerealiseerd door artikel 5, b) wet houdende diverse 

bepalingen betreffende Justitie353. Wat het Valentijnsarrest niet aanpakte was het feit dat het 

criterium van de vrijheidsbeneming bepaalt over welke rechten iemand beschikt. De richtlijn 

zal hier aan tegemoet komen. 

2.5. Wetboek van Strafvordering 

163. HUIDIGE BEPALINGEN – Tot op heden werd de richtlijn nog niet omgezet, dus laat ons 

kijken wat er tot op heden in de bepalingen van het wetboek van strafvordering werd 

opgenomen. Artikel 47bis handelt over de regels die men minimaal in acht moet nemen 

wanneer personen worden verhoord, ongeacht in welke hoedanigheid. De regels werden een 

eerste maal aangepast na de komst van de Salduz-wet, een tweede maal door de wet houdende 

                                                           
351 GwH 14 februari 2013, nr.7/2013. 
352 H. BERKMOES, « De Salduzwet struikelend over de tweede horde : het Valentijnsarrest van het Grondwettelijk 

Hof (GwH 14 feb. 2013, nr. 7/2013) », Vigiles 2013, 18-33. 
353 Wet 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, BS 14 mei 2014, 39045 (hierna : wet 

houdende diverse bepalingen betreffende justitie). 
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diverse bepalingen betreffende justitie, waar zeker een invloed van het Valentijnsarrest te 

vinden is. Ieder verhoor dient van start te gaan met een beknopte mededeling van de feiten 

waarover het verhoor zal plaatsvinden.354 Betreft het een tenlastelegging, dan krijgt de 

verdachte te horen dat  hij niet verplicht is zichzelf te beschuldigen, hij beroep kan doen op 

het zwijgrecht én dat hij recht heeft om voor het eerste verhoor een vertrouwelijk overleg te 

hebben met een advocaat naar keuze of een hem toegewezen advocaat in zoverre de straf 

aanleiding kan geven tot een aanhoudingsbevel. Enkel meerderjarigen kunnen hier vrijwillig 

en weloverwogen afstand van doen. Het recht om te gaan en staan waar hij wil vermeldt men 

nu ook expliciet.355 Om ervoor te zorgen dat iedereen deze informatie ten volle begrijpt, is het 

verstandig om dit alles op te nemen in de ‘letter of rights’.356 De bepaling is echter niet op 

straffe van nietigheid voorgeschreven. Wat hier ook specifiek van belang is, is §6. Deze 

bepaalt dat een persoon niet veroordeeld kan worden, gegrond op verklaringen die hij aflegde 

in strijd met de bepalingen aangaande het voorafgaandelijk vertrouwelijk overleg of de 

bijstand door een advocaat tijdens het verhoor. Dit wil dus zeggen dat men nooit kan 

overgaan tot een veroordeling indien men zich steunt op minstens één onrechtmatig verkregen 

verklaring, ook al is dit niet bij alle verklaringen het geval. Het Valentijnsarrest schonk vooral 

hier klare wijn. Een grote lacune betreft de afwezigheid van een definitie van het verhoor in 

de Belgische wetgeving. De Raad van State wees reeds op dit probleem357 en in de 

Commissie voor de Justitie van de Kamer stelde men een definitie voor: “Een geleide 

ondervraging aangaande misdrijven die ten laste kunnen worden gelegd, door een daartoe 

bevoegde persoon geacteerd in een proces-verbaal, in het kader van een opsporing- of 

gerechtelijk onderzoek, met als doel de waarheid te vinden.”.358 Deze definitie werd echter 

niet opgenomen in de wet en de praktijk moet de problemen weer oplossen.359 

 

De artikelen 136 Sv. en 235bis Sv. bepalen dat de kamer van inbeschuldigingstelling 

ambtshalve toezicht houdt op het verloop van de onderzoeken. Deze controlemogelijkheid 

acht men echter niet voldoende, waardoor extra waarborgen en rechten voor de verdachten 

nodig zijn. Deze houden, rekening houdend met de Salduz-rechtspraak, voornamelijk in dat er 

een advocaat van in het begin aanwezig moet zijn bij de politieverhoren zodat meteen 

                                                           
354 Artikel 47bis, §1 Sv.  
355 Artikel 47bis, §2 Sv. 
356 Artikel 47bis, §4 Sv. 
357 Adv.Rvs, Parl.St. Kamer 1279/002, p.39. 
358 Verslag namens de Commissie voor de Justitie, Parl.St. Kamer 1279/005, p.50. 
359 C. VAN DEUREN, « De Salduz-wet : enkele kritische bedenkingen », NC 2011, 311 ; M. MINNAERT, « De 

Salduz-wet », NC 2011, 308. 
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ingegrepen kan worden als de ondervragers hun boekje te buiten gaan. Het Hof van Cassatie 

was het hier echter niet mee eens.360 

 

Eveneens van belang is artikel 28quinquies Sv. en artikel 57, §1 Sv. die verplichten tot 

de geheimbewaring van het opsporingsonderzoek en van het gerechtelijk onderzoek. Concreet 

komt het er dus op neer dat de advocaat, noch de gearresteerde in kennis gesteld worden van 

de reden van de arrestatie. De regelgeving zal dus moeten wijzigen om dit alsnog mogelijk te 

maken. 

  2.6. Wet betreffende de voorlopige hechtenis 

164. VOORLOPIGE HECHTENISWET – Artikel 2bis van de WVH beschrijft de rechten van de 

verdachte die voldoet aan de toepassingsvereisten van de WVH. Zij heeft slechts recht op een 

vertrouwelijk overleg met de raadsman voor het eerste verhoor dat volgt op de 

vrijheidsberoving. Daarenboven is het verhoor onderworpen aan strikte termijnen361 en is de 

bepaling eveneens niet voorgeschreven op straffe van nietigheid. De Salduzwet voorziet ook 

in de mogelijkheid om tijdelijke afwijkingen in te voeren en realiseert dit door invoering van 

artikel 2bis, §5 WVH. Uit de parlementaire voorbereidingen blijkt dat men hier situaties van 

onder andere ontvoeringen waarbij een slachtoffer in levensgevaar is, alsook terrorismezaken 

waarbij de openbare veiligheid bedreigd wordt voor ogen had.362 Wanneer we de 

functiebeschrijving van de advocaat bekijken, eveneens in ditzelfde artikel behandeld, zien 

we dat dit vooral een recht op toezicht  op het verloop van het verhoor en de gebruikte 

methoden betreft. De Raad van State vindt deze opdracht voldoende ruim.363 Deze visie steunt 

men voornamelijk op het recht van de advocaat of verhoorde om een onderbreking van 15 

minuten te vragen tijdens het verhoor.364 Artikel 16§§2 en 4 WVH bevestigt dat de verdachte 

recht heeft op bijstand van een advocaat tijdens het verhoor dat plaatsvindt vooraleer een 

bevel tot aanhouding wordt verleend.  

                                                           
360 Cass. 5 mei 2010, P.10.0257.F, http://jure.juridat.just.fgov.be; Cass. 26 mei 2010, P.10.0503.F, 

http://jure.juridat.just.fgov.be; Cass. 22 juni 2010, P.10.0872.N, http://jure.juridat.just.fgov.be. 
361 Artikelen 1, 1°, 2, 12 of 15bis WVH. 
362 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, en van het 

Wetboek van Strafvordering, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen die van zijn vrijheid wordt 

beroofd rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden 

bijgestaan, Parl.St. Senaat 2010-11, nr. 5-663/1, 26 ; 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, Parl.St. Kamer 2010-11, Verslag namens de Commissie voor de 

Justitie (inleidende uiteenzetting door de minister van Justitie), 10.  
363 Adv.Rvs, Parl.St. Kamer 1279/002, p.48. 
364 Artikel 2bis, §2, lid 5 WVH. 

http://jure.juridat.just.fgov.be/
http://jure.juridat.just.fgov.be/
http://jure.juridat.just.fgov.be/
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165. TOEKOMST - Met de komst van de richtlijn zullen bijkomende maatregelen nodig zijn. 

De Salduz-wet is dus nu al voorbijgestreefd.365 Toegang tot de advocaat moet men verruimen 

en ze krijgen een actievere rol tijdens het verhoor.366 Wat dit concreet betekent en wat dit als 

gevolg heeft zal in de komende paragrafen aan bod komen. 

§2. Richtlijn 2013/48/EU 

1.  Totstandkoming 

166. VOORSTEL EUROPESE COMMISSIE - De richtlijn betreffende het recht op toegang tot 

een advocaat heeft verschillende etappes doorlopen. Een eerste voorstel werd ingediend door 

de Europese Commissie en betreft het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en 

het recht op communicatie bij aanhouding.367 Het recht op informatie en het recht op juridisch 

advies en bijstand worden aldus samen behandeld. Men opteert in het voorstel voor een 

personeel toepassingsgebied gelijkaardig aan de voorgaande richtlijnen inzake de versteviging 

van de rechten ter verdediging: “Eenieder, vanaf het ogenblik waarop de bevoegde 

autoriteiten van een lidstaat hem er door middel van een officiële kennisgeving of anderszins 

van in kennis stellen dat hij wordt verdacht of beschuldigd van een strafbaar feit tot de 

beëindiging van de procedure.”368 Toegang tot een advocaat moet men volgens de Europese 

Commissie voorzien, ongeacht of er sprake is van een vrijheidsbeneming, maar uiterlijk op dit 

moment. Een onderscheid naargelang de procedure of het misdrijf maakt men niet. Een recht 

op vertrouwelijk overleg, recht op bijstand tijdens alle verhoren en hoorzittingen, het recht op 

bijstand tijdens onderzoekshandelingen of bewijsverzameling, alsook het recht om 

detentiecentra te bezoeken teneinde de omstandigheden van detentie te controleren voorziet 

men wel. Een tweede punt dat men aanhaalt betreft het recht op communicatie bij 

aanhouding, alsook het recht op communicatie met consulaire of diplomatieke autoriteiten. 

De communicatie dient zo spoedig mogelijk te gebeuren en bij onmogelijkheid dient de 

gedetineerde hiervan te verwittigen. De rechten van de verdediging zijn onderworpen aan de 

vertrouwelijkheid, met geen ruimte voor afwijkingen. Wel voorziet men afwijkingen, 

rekening houdend met rechtspraak van het EHRM. Uitzonderingen zijn mogelijk in 

uitzonderlijke omstandigheden, mits aan de  noodzakelijkheid en procedurele waarborgen 

wordt voldaan. Er worden vereisten van dwingende redenen in verband met het spoedeisend 

                                                           
365 J. DE WIT, « Professor Vermeulen : ‘Komende Salduzwet is nu al voorgbijgestreefd’ », Gazet van Antwerpen 

18 juli 2011, 6 ; C. VAN DEUREN, « De Salduz-wet : enkele kritische bedenkingen », NC 2011, 311. 
366 B. DE SMET, « Verdere stappen op het Salduz-pad : de wet van 25 april 2014 en richtlijn 2013/48/EU van 22 

oktober 2013 », RW 2014, 158-159. 
367 COM(2011)326 def., Brussel 8 juni 2011. 
368 COM(2011)326, artikel 2. 
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belang om gevaar voor het leven of de fysieke integriteit van personen te voorkomen gesteld, 

alsook moet men het evenredigheidsbeginsel in aanmerking nemen. De afwijking dient steeds 

geval per geval beoordeeld te worden en mag dus niet uitsluitend gebaseerd zijn op de soort 

of ernst van het vermeende strafbare feit.  Het eerlijk verloop van de procedure moet men 

voorop plaatsen. De afwijking moet men dan ook motiveren en in tijd beperken. Afstand kan, 

mits vrijwillig en ondubbelzinnig, onder voorbehoud van voldoende informatieverlening. 

Inbreuken worden gesanctioneerd met de niet-toelaatbaarheid van de verklaringen of 

bewijzen die zonder toegang tot de advocaat verkregen werden.  

 

167. TERUGHOUDENDHEID LIDSTATEN - In het begin van de onderhandelingen waren onder 

andere België, Nederland en Frankrijk geen voorstander van deze tekst. Zij waren bezorgd dat 

het voorstel de doeltreffendheid van strafonderzoeken en –procedures zou belemmeren, dat de 

link met het EVRM niet is uitgeklaard, dat er geen rekening werd gehouden met de diversiteit 

van de verschillende rechtssystemen, alsook het gebrek aan een systeem van juridische 

bijstand.369 

 

168. BESPREKINGEN IN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE - Het voorstel werd niet meteen 

aangenomen, want besprekingen volgden in de Raad van de Europese Unie370, alsook in het 

Europees Parlement. De Raad voorziet in een verplichting voor bevoegde autoriteiten om de 

effectieve uitoefening van het recht op toegang tot een advocaat te garanderen wanneer de 

vrijheidsberoving heeft plaatsgevonden. Een proactieve houding van de bevoegde autoriteiten 

is hier gewenst. Deze stelling draait men om wanneer er geen vrijheidsberoving was, en de 

verdachte zal dus zelf om bijstand moeten vragen. De rechten zoals in het voorstel worden 

overgenomen, en gelden vanaf het moment dat de persoon informatie kreeg over een 

tenlastelegging of beschuldiging. Men volgt het voorstel dus niet volledig en het is evenmin 

een garantie dat de richtlijn van toepassing is op de persoon die in de loop van een verhoor 

verdachte of beschuldigde wordt. Een ander verschil betreft de uitsluiting van bepaalde 

misdrijven die de Raad wel voorzag. Administratieve inbreuken en feiten die men enkel met 

een geldboete kan bestraffen zouden aldus geen voorwerp uitmaken van het 

toepassingsgebied. De Raad sleutelde eveneens aan de rechten waarover de verdachte kan 

beschikken. Zo voorziet men niet in een persoonlijke bijstand door de advocaat, en moeten de 

                                                           
369 V. DE SOUTER en A. HONHON, « De totstandkoming van de Europese richtlijn betreffende het recht op 

toegang tot een advocaat. », T. Strafr. 2013, 362. 
370 2011/0154 (COD), nr. 10908/12. 
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lidstaten de rol van de advocaat tijdens de verhoren bepalen. De aanwezigheid bij 

onderzoekshandelingen of bewijsverzameling moet men minimaal verzekeren tijdens een 

line-up, confrontatie en wedersamenstelling. Bij detentie is geen rol meer voorzien voor de 

advocaat. Men kiest ook niet langer voor algemene afwijkingen. Op elk toegekend recht 

bestaan uitzonderingen. Ook de vertrouwelijkheid is niet zo absoluut als voorgesteld door de 

Europese Commissie. De vertrouwelijkheid dient namelijk te wijken voor de dringende nood 

om een ernstig misdrijf te voorkomen, alsook wanneer het aannemelijk is dat de advocaat zelf 

betrokken is bij strafbare feiten met de persoon. Volgens mij is dit terecht zo bepaald. 

Vertrouwelijkheid mag geen gevaar inhouden voor andere personen en dient aldus in het licht 

van bepaalde omstandigheden gewaardeerd te worden. Minder goed idee was volgens mij om 

de sanctie weg te laten en over te laten aan de lidstaat zelf. De niet-navolging zal dus niet tot 

een sanctie leiden wanneer de lidstaat zelf hier niets specifiek heeft bepaald. De vereiste dat 

de betrokkene over een doeltreffende voorziening in recht beschikt is volgens mij dan ook 

niet verregaand genoeg. 

 

169. BESPREKING DOOR EUROPEES PARLEMENT - Een laatste stap vooraleer besloten werd 

tot de definitieve aanname van de richtlijn betrof een bespreking door het Europees 

Parlement.371 Een eerste aanpassing betreft het absolute karakter van het recht op 

communicatie met derden in strafprocedures en het recht op toegang tot de advocaat. Een 

uitzondering van bestuursrechtelijke procedures wordt niet meer weerhouden.372 Het 

standpunt van de Raad volgt men echter niet wat betreft de lichte misdrijven. Hiervoor moet 

men wel bijstand voorzien tijdens de procedure voor de rechtbanken.373 Uit het voorstel blijkt 

eveneens dat coherentie tussen de verschillende richtlijnen een prioriteit is, waardoor in 

gelijklopende bepalingen en verwijzingen bestaan.374 Daarnaast benadrukt het Europees 

Parlement dat het toekennen van de rechten niet in de weg mag staan van de 

bewijsverzameling. Strafvervolgingen dienen hun effectiviteit niet te verliezen, wat onder 

andere blijkt uit een omkadering van het begrip verhoor.375 Amendement 15 van het 

ontwerpverslag voorziet in een nog meer uitgebreide en actieve rol van de advocaat. 

                                                           
371 Ontwerpverslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het 

recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en betreffende het recht op communicatie bij aanhouding, 

COD 2011/0154, 7 februari 2012, 

https://www.eerstekamer.nl/eu/documenteu/pe474063_ontwerpverslag_over_het/f=/vix8j5xvbhgb.pdf. (hierna : 

Ontwerpverslag). 
372 Amendement 9, ontwerpverslag, 11-12. 
373 Amendement 13, ontwerpverslag 14-15 en amendement 27, ontwerpverslag 24. 
374 Amendement 10, ontwerpverslag, 12-13. 
375 Amendement 12 en 14, ontwerpverslag 14, 15. 

https://www.eerstekamer.nl/eu/documenteu/pe474063_ontwerpverslag_over_het/f=/vix8j5xvbhgb.pdf
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Weliswaar volgt het Europees Parlement de Europese Raad wanneer het de advocaat het recht 

om de detentie-omstandigheden te controleren ontneemt.376 Een afwijking van de rechten is 

mogelijk in geval van uitzonderlijke omstandigheden, met name wanneer er dwingende 

redenen zijn die verband houden met het spoedeisend belang om ernstige negatieve gevolgen 

voor het leven, de vrijheid of de fysieke integriteit van een persoon.377 Amendement 19 

voorziet opnieuw in een beperking van het recht in de tijd, zodat geen sprake kan zijn van een 

wezenlijke aantasting. Eveneens besteed men aandacht aan de afstand van het recht op 

bijstand van een advocaat. Deze dient mondeling of schriftelijk te gebeuren, maar moet 

voldoende informatie over de gevolgen hiervan bevatten.378 De vertrouwelijkheid geldt 

opnieuw als absoluut recht en aan de uitzonderingen van de Europese Raad geeft men geen 

gevolg.379 Het vermelden waard is dat het Europees Parlement expliciet vermeld dat 

rechtsbijstand niet behoort tot de werkingssfeer van de richtlijn, gezien de mogelijke impact 

op de rechtsstelsels van enkele lidstaten. Alle maatregelen dienen volgens hen in een apart 

kader opgenomen te worden.380 

 

170. EINDE IN ZICHT - Hoeveel van deze bepalingen halen nu uiteindelijk de definitieve 

richtlijn? De richtlijn zag het levenslicht op 22 oktober 2013. Welke krachtlijnen zijn 

behouden en zorgt dit voor een effectieve verbetering van de rechten van de verdediging die 

in evenwicht zijn met ons eigen inquisitoire rechtssysteem? Een artikelsgewijze bespreking 

zal hier meer duidelijkheid over scheppen.  

2.  Regelgeving 

171. TOEPASSINGSGEBIED - Wanneer we de effectieve artikelen van de richtlijn bekijken 

valt meteen op dat het toepassingsgebied overeenstemt met deze van de andere richtlijnen. Zij 

geldt vanaf het ogenblik waarop door de bevoegde autoriteiten van een lidstaat is overgegaan 

tot de kennisgeving dat de persoon verdacht of beschuldigd wordt een strafbaar feit te hebben 

begaan, ongeacht of er sprake is geweest van een vrijheidsberoving. De procedure blijft van 

toepassing tot de definitieve uitkomst van de procedure, strafoplegging en beroepsprocedure 

inbegrepen.381 Het toepassingsgebied breidt men uit tot personen die in de loop van het 

                                                           
376 Amendement 32, ontwerpverslag 28. 
377 Amendement 17, ontwerpverslag, 17 en amendement 37, ontwerpverslag 31. 
378 Amendement 20, ontwerpverslag 19 en amendement 39, ontwerpverslag 32. 
379 Amendement 36, ontwerverslag 30. 
380 Amendement 43, ontwerpverslag 35. 
381 Artikel 2.1 Richtlijn 2013/48/EU. 
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verhoor verdachte of beklaagde worden.382 Het betreft onder andere getuigen.383 Meteen is 

bepaald dat, wat de lichte feiten betreft, slechts de procedures in aanmerking komen die  men 

voor een in strafzaken bevoegde rechtbank behandelen. Dit betekent een aanzienlijke 

restrictie die echter noodzakelijk is. In dit geval belet de richtlijn niet dat de lidstaten een 

telefonisch contact met een advocaat kunnen organiseren.384 Uit de preambule kunnen we 

afleiden dat dit artikel vooral betrekking heeft op lichte verkeersovertredingen en 

administratieve misdrijven, zoals GAS-inbreuken.385 Men gaat er van uit dat artikel 6 EVRM, 

wat het recht op een eerlijk proces waarborgt, hier voor genoeg bescherming zorgt.386  Een 

andere restrictie betreft het weglaten van de lichte strafbare feiten die in de gevangenis zijn 

gepleegd of de strafbare feiten gepleegd in militair verband. Een bevelvoerende officier 

behandelt dit en zij worden dus niet als strafprocedure aangemerkt.387 De richtlijn blijft echter 

steeds van toepassing wanneer vrijheidsontneming heeft plaatsgevonden. De fase van de 

strafprocedure speelt dan geen rol meer.  

 

Het feit dat men coherentie nastreeft met de andere richtlijnen is eveneens in de 

preambule terug te vinden. In de definitieve versie verwijst preambule (14) expliciet naar 

Richtlijn 2012/13/EU, die onder meer handelt over het recht op informatie over de toegang tot 

een advocaat. 

Om het toepassingsgebied volledig te kunnen begrijpen, is de preambule een goed 

hulpmiddel. Deze definieert namelijk wie een advocaat is en zorgt zo voor minder 

interpretatiemoeilijkheden en andere verwarringen. Het is een persoon die op grond van een 

door een bevoegde instantie verleende machtiging gekwalificeerd en bevoegd is om 

verdachten of beklaagden juridisch advies en juridische bijstand te verlenen.388 Een soort van 

definitie van het verhoor vinden we eveneens terug in de preambule (20). De eerste 

ondervraging door de politie of andere rechtshandhavingsautoriteit, die als doel 

veiligheidskwesties, alsook identiteitscontrole hebben, kan men niet als een verhoor 

beschouwen. 

 

                                                           
382 Artikel 2.3 Richtlijn 2013/48/EU. 
383 Preambule (21) Richtlijn 2013/48/EU. 
384 Preambule (24) Richtlijn 2013/48/EU. 
385 Preambule (16) en (17) Richtlijn 2013/48/EU. 
386 Preambule (18) Richtlijn 2013/48/EU. 
387 Preambule (13) Richtlijn 2013/48/EU. 
388 Preambule (15) Richtlijn 2013/48/EU. 
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172. RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT IN STRAFZAKEN - Artikel 3 van de richtlijn 

handelt over het recht op toegang tot een advocaat in strafzaken. Het eerste lid bepaalt enkel 

dat lidstaten dit dienen in te vullen op zodanige wijze dat de rechten van verdediging 

gewaarborgd worden, maar een specifieke omkadering ontbreekt. De meeste lidstaten zullen 

dit echter realiseren door de invoering van een piketregeling. Wat het tijdstip van dit 

onderhoud betreft maakt artikel 3.2 ons wat wijzer. Het dient zonder onnodig uitstel plaats te 

vinden en in elk geval vanaf de momenten, zoals opgesomd in de richtlijn: voor enig verhoor, 

na een bewijsgaring strekkende handeling, meteen na de vrijheidsbeneming of voor 

verschijning voor de rechtbank in rechte. Het vroegste moment dat zich voordoet opent het 

recht. De lidstaten treffen de praktische regelingen, zoals de duur en de frequentie van de 

ontmoetingen.389 Wat het contactmoment meteen na de vrijheidsbeneming betreft, voorziet 

artikel 3.5. in een uitzondering. Het betreft een onmogelijkheid om meteen in bijstand te 

voorzien ten gevolge van een aanzienlijke geografische afstand tijdens het vooronderzoek. Uit 

de preambule (30) kunnen we afleiden dat deze bepaling onder ander buitenlandse militaire 

operaties betreft. Een tijdelijke afwijking van het basisrecht is in dit geval mogelijk, maar de 

lidstaat kan de communicatie eventueel via telefoon of videoconferentie voorzien. Het derde 

lid heeft ons dan weer wat meer inzicht over hoe het recht op bijstand specifiek dient ingevuld 

te worden.  Vooreerst dient een persoonlijke ontmoeting mogelijk te zijn onder vier ogen. 

Deze vorm van communicatie kan reeds plaatsvinden voor enig verhoor. Een tweede opdracht 

betreft de effectieve deelneming aan het verhoor overeenkomstig het nationaal recht. De 

essentie van het nationale recht moet men onverlet laten, maar uit de preambule kunnen we 

afleiden dat een actieve rol voor ogen werd gehouden. Men heeft het over vragen stellen, 

verduidelijking vragen en verklaringen afleggen.390 Een derde taak bestaat uit het bijwonen 

van onderzoekshandelingen of procedures voor het vergaren van bewijsmateriaal, indien de 

verdachte hierbij aanwezig dient te zijn of hem dat is toegestaan. Er volgt een opsomming van 

onderzoekshandelingen, maar aangezien dit slechts minima betreft, kan een ruimere invulling 

gegeven geworden. De geviseerde handelingen betreffen meervoudige confrontaties (line-up), 

confrontaties en reconstructies van de plaats van een delict. Ook hier betreft het geen absoluut 

recht, aangezien lid 6 voorziet in de mogelijkheid om tijdelijk af te wijken in de fase van het 

voorbereidende onderzoek. Een afwijking kan indien bijzondere omstandigheden dit 

rechtvaardigen en er daarenboven een dwingende reden aanwezig is. Deze kan bestaan uit een 

dringende noodzaak om ernstige negatieve gevolgen voor het leven, de vrijheid of de fysieke 
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390 Preambule (25) Richtlijn 2013/48/EU. 
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integriteit van een persoon te voorkomen. De afwijking kan ook rijzen uit de noodzakelijkheid 

om onmiddellijk op te treden door onderzoeksautoriteiten om te voorkomen dat de 

strafprocedure substantiële schade wordt toegebracht. Onder substantiële schade rekent men 

onder andere de vernietiging of verandering van essentieel bewijs, alsook de beïnvloeding van 

getuigen.391 In geval van tijdelijke afwijking dient de verdachte of beklaagde wel van zijn 

zwijgrecht op de hoogte gebracht te worden. Ook mag het verhoor de rechten van de 

verdediging, inclusief het non-incriminatierecht niet schenden.392 De verhoren dient men uit 

te voeren met als enig doel, en voor zover noodzakelijk, om informatie te verkrijgen die van 

essentieel belang is om ernstige negatieve gevolgen voor het leven, de vrijheid of de fysieke 

integriteit van een persoon te voorkomen of om te vermijden dat strafprocedures substantiële 

schade wordt toegebracht. 

 

Het is duidelijk dat de lidstaten actief moeten bijdragen tot een algemene 

informatieverstrekking, wat de verdachten of beklaagden moet helpen een advocaat te vinden. 

Een afwijking kan enkel indien afstand werd gedaan van het recht op bijstand.393 De 

preambule verwijst in (27) naar het ter beschikking stellen van een folder op het politiebureau 

of het maken van een website. Preambule (28) verwijst naar een terbeschikkingstelling van 

een lijst van beschikbare advocaten, alsook de regels betreffende rechtsbijstand. Indien de 

vrijheid niet werd ontnomen hoeven lidstaten geen actieve stappen te nemen om de bijstand 

van een advocaat te krijgen. Dit betekent evenwel niet dat de verdachte of beklaagde zelf geen 

advocaat kan raadplegen. Daar het recht van komen en gaan niet werd ontnomen beschikt 

hij/zij over alle mogelijkheden daartoe.  Het is duidelijk dat het criterium van de 

vrijheidsbeneming hier enkel van belang is om de mate van actieve ondersteuning van de 

lidstaat te verwachten tot het mogelijk maken van een effectieve uitoefening van de door de 

richtlijn toegekende rechten. Dit stemt niet overeen met wat België voor ogen had in de 

Salduz-wet. 

 

173. VERTROUWELIJKHEID – Veel belang hecht men aan de vertrouwelijke relatie tussen 

verdachte en advocaat. De lidstaten dienen de vertrouwelijkheid van hun communicatie dan 

ook zonder uitzondering te eerbiedigen. De richtlijn bepaalt terecht wat onder deze 

communicatie dient begrepen te worden. Het betreft de ontmoetingen, briefwisseling, 
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392 Preambule (31) Richtlijn 2013/48/EU. 
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telefoongesprekken en elke andere vorm van communicatie die krachtens het nationale recht 

is toegestaan.394 Het is aldus duidelijk dat men de meest ruime toepassing voor ogen had. In 

de preambule legt men uit dat een criminele handeling van een advocaat geen rechtmatige 

bijstand uitmaakt. Wanneer objectieve en feitelijke omstandigheden erop wijzen dat de 

advocaat eveneens bij een strafbaar feit betrokken is, samen met verdachte of beklaagde, 

worden dergelijke procedures onverlet gelaten. De verplichting om het vertrouwelijk karakter 

te eerbiedigen laat in detentiecentra aanwezige mechanismen om te voorkomen dat 

gedetineerde illegale zendingen ontvangen wel onverlet, alsook de weigering van bepaalde 

briefwisseling.395 Eventuele schendingen die zich voordoen als nevenverschijnsel van een 

wettige observatie laat men onverlet, alsook de werkzaamheden die men verricht met het oog 

op de bescherming van de nationale veiligheid.396 

 

174. RECHT OM EEN DERDE OP DE HOOGTE TE LATEN BRENGEN VAN DE VRIJHEIDSBENEMING 

– De richtlijn bepaalt dat de verdachte of beklaagde die van zijn vrijheid is ontnomen over het 

recht beschikt om ten minste één door hen aangeduide persoon, zonder onnodig uitstel, op de 

hoogte te laten brengen van hun vrijheidsbeneming.397 Voor kinderen – zijnde personen 

jonger dan achttien jaar -  geldt een ruimere bescherming, rekening houdend met de rechten 

van het kind.398 De lidstaten dienen in dit geval de ouders of voogd zo spoedig mogelijk in 

kennis te stellen van de vrijheidsbeneming en van de redenen daarvoor. Enige uitzondering 

betreft een mogelijke schade voor de belangen van het kind. In dit geval moet men een andere 

volwassene verwittigen.399  

 

Het recht is niet absoluut. Artikel 5.3 voorziet in de mogelijkheid om tijdelijk af te 

wijken van de bepalingen indien een dringende noodzaak om ernstige negatieve gevolgen 

voor het leven, de vrijheid of de fysieke integriteit van een persoon te voorkomen dit 

verantwoordt. Een tweede situatie waarin de afwijking mogelijk is betreft deze waarin 

substantiële schade aan de strafprocedure zou toegebracht kunnen worden. In geval van  

tijdelijke afwijking in het geval van kinderen, dient men zo snel mogelijk een met de 

                                                           
394 Artikel 4 Richtlijn 2013/48/EU. 
395 Preambule (33) Richtlijn 2013/48/EU. 
396 Preambule (34) Richtlijn 2013/48/EU. 
397 Artikel 5.1 Richtlijn 2013/48/EU. 
398 Preambule (55) Richtlijn 2013/48/EU. 
399 Artikel 5.2 Richtlijn 2013/48/EU. 
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bescherming en het welzijn van kinderen belaste autoriteit in kennis te stellen van de 

vrijheidsberoving.400 

 

175. RECHT OM GEDURENDE DE VRIJHEIDSBENEMING MET DERDEN TE COMMUNICEREN – 

Verdachten of beklaagden hebben het recht om zonder onnodig uitstel met ten minste één 

door hem aangeduide derde te communiceren.401 Dit recht kan men, volgens artikel 6.2, 

beperken of uitstellen op grond van dwingende of proportionele operationele vereisten. Wat 

dient men hieronder te begrijpen?  De preambule (36) verklaart dat de vereisten onder meer 

betrekking hebben op de noodzaak om ernstige negatieve gevolgen voor het leven, de vrijheid 

of de fysieke integriteit van een persoon af te wenden, de noodzaak om te voorkomen dat de 

strafprocedure wordt geschaad of dat een strafbaar feit wordt gepleegd, de noodzaak om een 

hoorzitting voor de rechtbank af te wachten en de nood om slachtoffers van een misdrijf te 

beschermen. Er dient wel aangestipt te worden dat dit recht enkel geldt in geval de persoon 

van zijn vrijheid werd ontnomen. Indien men overweegt om dit recht uit te stellen moet eerst 

bekeken worden of de verdachte of beklaagde met een andere derde zou kunnen 

communiceren. Praktische regelingen betreffende tijdstip, wijze, duur en frequentie van 

contacten moeten de lidstaten treffen, met het oog op het bewaren van de goede orde, 

veiligheid en zekerheid op de plaats waar men de betrokkene vasthoudt. 

 

176. HET RECHT OP COMMUNICATIE MET DE CONSULAIRE AUTORITEITEN – Dit artikel heeft 

betrekking op personen die geen onderdaan zijn van de lidstaat die hen van vrijheid heeft 

ontnomen. In dit geval kunnen zij desgewenst de consulaire autoriteiten van de lidstaat 

waarvan zij de nationaliteit hebben verwittigen, eveneens zonder onnodig uitstel, van hun 

vrijheidsbeneming en met hen communiceren. In het geval er sprake is van een dubbele 

nationaliteit beschikt de verdachte over een keuzemogelijkheid.402 Het recht op communicatie 

breidt artikel 7.2 uit tot het recht op een bezoek, correspondentie en onderhoud met de 

consulaire autoriteiten. Zij hebben ook het recht om hun vertegenwoordiging in rechte door 

hun consulaire autoriteiten geregeld te zien, voor zover deze daarmee instemmen en dit 

volgens wens is van de verdachten of beklaagden. De richtlijn voorziet in artikel 7.3 dat de 

uitoefening van de hier bedoelde rechten kan gebeuren volgens het nationale recht of bij 
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nationale procedures met de waarborgen veiligheid en zekerheid, in het bijzonder van de 

advocaat en verdachte of beklaagde, in het achterhoofd.403  

 

177. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE TOEPASSING VAN TIJDELIJKE AFWIJKINGEN – Uit 

artikel 8 kunnen we afleiden dat aan enkele voorwaarden dient voldaan te worden indien men 

kiest voor een tijdelijke afwijking. Deze dient te voldoen aan de evenredigheids- en 

noodzakelijkheidsvereiste, dient een strikt beperkte geldigheidsduur te hebben, mag niet 

uitsluitend gebaseerd zijn op de soort of de ernst van het vermeende strafbare feit en dient het 

globale eerlijke verloop van de procedure te waarborgen.404 Daarenboven herhaalt men 

nogmaals dat steeds een goed gemotiveerde beslissing noodzakelijk is, alsook dat men naar de 

specifieke omstandigheden van het geval moet kijken. De motivering dient uit te gaan van een 

rechterlijke instantie of van een andere bevoegde autoriteit, maar moet men steeds kunnen 

onderwerpen aan een rechterlijke toetsing. De beslissingen tot tijdelijke afwijking dienen ook 

steeds het voorwerp uit te maken van een registratieprocedure.405 Wat specifiek het recht om 

gedurende de vrijheidsbeneming met derden te communiceren betreft, stelt men geen 

motiverings- of registratievereiste. Enkel een rechterlijke toetsingsmogelijkheid van de 

beslissing is voorzien.406 

 

178. AFSTAND – Men kan afstand nemen van het recht op toegang tot een advocaat in een 

strafprocedure en in een procedure tot uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel. De 

verdachte dient hiertoe mondelinge of schriftelijke informatie gekregen te hebben die 

duidelijk en toereikend is. Zij dient daarenboven in eenvoudige en begrijpelijke bewoordingen 

plaats te vinden en moet informatie over de inhoud van het betrokken recht te bevatten, alsook 

van de mogelijke gevolgen van een afstand daarvan. Het is belangrijk dat de afstand op een 

vrijwillige en ondubbelzinnige manier geschiedt.407 Artikel 9.2 bepaalt dat ook de afstand het 

voorwerp dient uit te maken van een registratieprocedure. Artikel 9.3. voorziet in de 

mogelijkheid om de afstand op elk later moment tijdens de strafprocedure te herroepen. De 

verdachte of beklaagde dient dan ook van deze mogelijkheid geïnformeerd te worden. De 

herroeping wordt van kracht vanaf het moment waarop zij heeft plaatsgevonden, waardoor er 

geen terugwerkende werking is. Verhoren of andere procedurehandelingen die zijn verricht 

                                                           
403 Preambule (22) Richtlijn 2013/48/EU. 
404 Artikel 8.1 Richtlijn 2013/48/EU. 
405 Artikel 8.2 Richtlijn 2013/48/EU. 
406 Artikel 8.3 Richtlijn 2013/48/EU. 
407 Artikel 9.1 Richtlijn 2013/48/EU. 
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gedurende de periode waarin de afstand van het betreffende recht gold moeten dus niet 

opnieuw uitgevoerd worden.408  

 

179.  RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT IN EEN PROCEDURE TER UITVOERING VAN EEN 

EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL – Ook personen die aangehouden worden op grond van een 

Europees aanhoudingsbevel hebben recht op toegang tot een advocaat in de uitvoerende 

lidstaat. De aangehouden personen beschikken over dezelfde rechten als de verdachten en 

beklaagden in een nationale procedure, zij het dan wel in een andere context, nl. de 

Europese.409 Het zal dan ook soms moeilijker zijn om een aangehoudene meteen de 

aanwezigheid van een advocaat te garanderen, maar dit dient zo snel mogelijk te gebeuren. De 

richtlijn laat de bepalingen van het Kaderbesluit 2002/584/JBZ onverlet.  

 

180. RECHTSBIJSTAND – De richtlijn voorziet geen specifieke bepalingen aangaande de 

rechtsbijstand. Artikel 11 maakt enkel melding dat het recht inzake rechtsbijstand van 

toepassing is overeenkomstig het Handvest en het EVRM. Het valt te betreuren dat de 

toegang tot een advocaat werd losgekoppeld van de juridische bijstand. Er is aldus geen 

duidelijkheid over wat de mogelijkheden tot een effectieve uitvoering van het recht zal 

hebben voor de rechtsonderhorigen. De gelijkheid tussen minder bedeelden en goed 

bedeelden komt aldus op de helling te staan aangezien met budgeten van nationale lidstaten 

geen rekening wordt gehouden. Er dient evenwel verwezen te worden naar het feit dat een 

richtlijn betreffende voorlopige rechtsbijstand voor verdachten en beklaagden wie de vrijheid 

is ontnomen en rechtsbijstand in procedures ter uitvoering van een Europees 

aanhoudingsbevel in de maak is. Een voorstel hiertoe werd ingediend.410  

 

181. RECHTSMIDDELEN – Artikel 12.1 stelt vast dat het nationale recht over een 

doeltreffende voorziening in rechte moet beschikken in het geval van schending van de 

rechten. Een specifieke sanctie ontbreekt, dus lidstaten moeten deze zelf invullen. Deze 

manier van werken vermindert de nagestreefde coherentie tussen lidstaten aanzienlijk. Enig 

doel dat men moet nastreven is het eerlijk verloop van de procedure, en daarin inbegrepen de 

rechten van verdediging.411 Wanneer men de jurisprudentie van het EHRM in acht neemt kan 

tot een schending worden besloten van zodra belastende verklaringen die tijdens een 

                                                           
408 Preambule (41) Richtlijn 2013/48/EU. 
409 Artikel 10 Richtlijn 2013/48/EU. 
410 COM(2013) 824 def. 
411 Artikel 12.2 Richtlijn 2013/48/EU. 
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politieverhoor bij afwezigheid van een advocaat zijn gedaan, worden gebruikt voor een 

veroordeling.412 

 

182. KWETSBARE PERSONEN – Hoewel er doorheen de hele redactie van de richtlijn 

aandacht werd besteed aan kwetsbare personen, zoals blinden, doven en personen met een 

mentale of fysieke handicap, heeft men er voor gekozen om in artikel 13 nogmaals een aparte 

bepaling in te voegen om de zorgplicht nog steviger te verankeren. Er dient rekening 

gehouden te worden met de specifieke behoeften van kwetsbare verdachten en beklaagden om 

een eerlijke rechtsbedeling te kunnen handhaven. 

 

183. NON-REGRESSIECLAUSULE – Ook hier wordt bepaald dat de richtlijn geen beperking of 

afwijking inhoudt van rechten en procedurele waarborgen die voortvloeien uit toepasselijke 

bepalingen van het internationale recht of het recht van lidstaten indien deze een hoger 

beschermingsniveau bieden.413 

 

184. OMZETTING – De lidstaten krijgen tijd tot uiterlijk 17 november 2016 om aan de 

bepalingen uit de richtlijn te voldoen. De Commissie moet men eveneens in kennis stellen. Bij 

aanname van de bepalingen moet bij de officiële bekendmaking naar de richtlijn verwezen 

worden.414 

 

185. VERSLAG – 3 jaar na datum van inwerkingtreding zal de Commissie bij het Europees 

Parlement en de Raad een verslag indienen, waarin een beoordeling volgt van de 

inspanningen tot implementatie door de lidstaten. Indien nodig vergezelt men deze 

beoordeling van wetgevingsvoorstellen.415 

§3. Implementatie 

1.  België 

186. INLEIDING –We zien dat de Belgische wetgeving op een aantal punten niet voldoet aan 

de vereisten die de richtlijn stelt. De richtlijn voorziet een ruimere bijstand van een advocaat, 

namelijk ook voor verdachten die niet van hun vrijheid werden beroofd en dit tot op het einde 

van de procedure. Ook wat het recht op communicatie met de advocaat betreft schiet België 

                                                           
412 Preambule (50) Richtlijn 2013/48/EU. 
413 Artikel 14 Richtlijn 2013/48/EU. 
414 Artikel 15 Richtlijn 2013/48/EU. 
415 Artikel 16 Richtlijn 2013/48/EU. 
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tekort. In de richtlijn stelt men geen tijdslimiet op het voorafgaand vertrouwelijk onderhoud 

en ook de interventiemogelijkheden tijdens het verhoor zijn niet beperkt tot een kwartier zoals 

dit nu het geval is. Daarenboven acht men de aanwezigheid van de advocaat nodig bij 

verschillende types onderzoeksdaden.416 Wanneer we er de rechtspraak en rechtsleer op 

nagaan, blijkt dat vooral het recht op toegang tot advocaat een heet hangijzer is. De andere 

aspecten die de richtlijn met zich mee zijn echter ook niet steeds volledig gerespecteerd. 

Aangezien België nog niet op de proppen kwam met een wetsvoorstel teneinde wijzigingen 

aan te brengen zal hieronder overgegaan worden tot een weergave van de huidige regels en de 

lacunes die daar in aan te treffen zijn. Ik zal eveneens enkele voorstellen doen om tot 

implementatie over te gaan. 

1.1. Het Recht op bijstand door een advocaat 

187. UITGANGSPUNT – De verdachte heeft zonder onnodig uitstel recht op toegang tot zijn 

advocaat opdat hij zijn rechten van verdediging daadwerkelijk zou kunnen uitoefenen. Dit is 

het uitgangspunt van de richtlijn. Wat dus opvalt is dat dit recht toekomt aan alle verdachten, 

ook de verdachte van een bagateldelict. Het Antwerps hof van beroep erkent dit recht 

eveneens417. Vier preciseringen omtrent toegang tot de advocaat worden aangebracht in de 

richtlijn. BAILLEUX heeft aan dat dit wellicht gebeurde vanuit de bezorgdheid dat de verdachte 

zijn recht op toegang tot een advocaat zou mislopen omdat hij nog niet officieel in kennis 

werd gesteld van zijn hoedanigheid.418 

 

188. PRECISERINGEN – De toegang tot de advocaat is door de richtlijn reeds vastgelegd voor 

enig verhoor door de politie of andere instantie. Een tweede precisering betreft het feit dat er 

ook tijdens het verhoor een advocaat mag aanwezig zijn, ongeacht of er een 

vrijheidsbeneming heeft plaatsgevonden. In België zal dit dus voor veranderingen zorgen, 

aangezien slechts bijstand mogelijk is na vrijheidsberoving. Er vindt aldus een ontkoppeling 

plaats tussen de kwetsbaarheid en de vrijheidsberoving.419 Ook de nieuwe actieve rol van de 

advocaat zal voor veranderingen zorgen. Tot op heden blijft de rol van de advocaat louter 

passief, wat hen de bijnaam van bloempotten oplevert. Het Hof van Cassatie bevestigde dat 

                                                           
416 O. NEDERLANDT en D. VANDERMEERSCH, « Deux ans après la loi « Salduz » : inventaire critique de la 

jurisprudence et des pratiques » in P. Martens (ed.), Les droits de la défense, Bruxelles, Groupe Larcier, 2004, 

171. 
417 Antwerpen (9de k.), 24 december 2009, nr. 973P09, www.juridat.be; T. DECAIGNY, « Antwerps hof van 

beroep erkent recht op bijstand advocaat bij politieverhoor », Juristenkrant 2010, 2. 
418 A. BAILLEUX, «  Nieuwe richtlijn versterkt rol advocaat in strafprocedure », Juristenkrant 2013, 1. 
419 A. BAILLEUX, «  Nieuwe richtlijn versterkt rol advocaat in strafprocedure », Juristenkrant 2013, 1. 

http://www.juridat.be/
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een actieve rol er niet in zit.420 Over de functie van de advocaat vloeide al zeer veel inkt.421 

Het ziet er naar uit dat het Hof van Cassatie hun visie zal moeten bijschaven en een 

wetswijziging dringt zich op. Advocaten moeten de mogelijkheid krijgen om vragen te 

stellen, om verduidelijkingen te vragen, alsook om verklaringen af te leggen. Het blijft echter 

zo dat het verhoor geen debat of pleidooi mag worden. Het is dan ook aan de 

politieambtenaren om hier op toe te zien. Een vierde rol van de advocaat betreft de 

aanwezigheid tijdens bepaalde onderzoekshandelingen. Er wordt voorzien in een 

minimumbescherming, waarna de lidstaten zelf preciseringen kunnen aanbrengen in de 

nationale wetgeving. Het is alvast duidelijk dat België gebruik zal moeten maken van deze 

mogelijkheid. De aanwezigheid van een advocaat tijdens een meervoudige confrontatie (line-

up) is namelijk niet voorzien. Voorlopig is er enkel bijstand van de advocaat bij 

wedersamenstellingen422 en dit onder bepaalde voorwaarden. De confrontatie moet de vorm 

van een verhoor hebben en minstens één van de verdachten moet van zijn vrijheid ontnomen 

zijn. Het Hof van Cassatie bepaalde eveneens dat aanwezigheid bij proefnemingen en het 

afnemen van monsters niet vereist is.423 Ook hier is een uitbreiding meer dan nodig. Een 

limiet is echter wel ergens vereist aangezien het volgens mij niet aangewezen is dat de een 

advocaat bijvoorbeeld bij elke bloedafname die gedaan dient te worden teneinde het 

alcoholpercentage te meten na het veroorzaken van een ongeval met dodelijk gevolg 

aanwezig moet zijn. Een derde precisering voorziet in de toegang tot een advocaat na de 

vrijheidsberoving en als laatste betreft het zijn aanwezigheid na oproeping voor de 

strafrechter. In de meeste landen was in dit geval reeds bijstand van de advocaat voorzien. De 

advocaat heeft dus een zeer actieve rol gekregen ter vrijwaring van de rechten van 

verdediging. 

 

189. AFSTAND – Onder randnummers 183 en 187 werd duidelijk dat de richtlijn voorziet in 

de mogelijkheid om afstand te doen van het recht op bijstand. Deze mogelijkheid werd niet 

beperkt tot meerderjarige verdachten en beklaagden. De richtlijn voorziet enkel dat er geen 

                                                           
420 Cass. 24 januari 2012, P.12.0106.N, http://jure.juridat.just.fgov.be.  
421 M.-A, BEERNAERT, « Salduz et le droit à l’assistance d’un avocat dès les premiers interrogatoires de police », 

RDPC 2009,976-977 ; M. BOUHON, « La loi Salduz, un coup dans l’eau ? », Ann.dr.Louvain 2012, 177-202, N. 

DE VROEDE, « De nieuwe houding van de magistraat in het ‘post-Salduz-tijdperk’. De gevolgen van het Salduz-

arrest voor politie, justitie en advocatuur », Politie J. 2012, 16 ; A. JACOBS, « Un bouleversement de la procédure 

pénale en vue : la présence de l’avocat dès l’arrestation judiciaire du suspect ? », JLMB 2009, 202 ; L. KENNES, 

« La loi du 13 août 2011 conférant des droits à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté », 

RDPC 2012, 51-53. 
422 Artikel 3 Salduz-wet. 
423 Cass. 20 december 2011, P. 11.00447.N, http://jure.juridat.just.fgov.be.  

http://jure.juridat.just.fgov.be/
http://jure.juridat.just.fgov.be/
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toepassing kan zijn van het recht op afstand indien het een kwetsbaar persoon betreft. Een 

definitie van wat men hieronder dient te begrijpen ontbreekt echter. In de preambule kan een 

aanwijzing gevonden hebben dat de leeftijd er wel degelijk toe doet.424 Het was echter beter 

geweest dit expliciet in de richtlijn te vermelden om interpretatieproblemen te voorkomen. Dit 

was alvast ook het idee van de Europese Commissie. Eerder zagen wij dat ze in artikel 6 van 

haar voorstel verwees naar een onmogelijkheid voor minderjarigen om afstand te doen van dit 

recht. De Raad had de bepaling echter niet meer overgenomen en ook in de richtlijn vinden 

we ze aldus niet meer terug. Het lijkt er op dat dit een bewuste keuze betreft aangezien het 

onderwerp voorwerp uitmaakt van een nieuwe richtlijn. Er is namelijk een voorstel voor een 

richtlijn betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in 

een strafprocedure.425 Het is dan ook onoverkomelijk dat het afwachten is wat deze richtlijn 

zal bepalen omtrent de afstand van het recht op rechtsbijstand om verdere conclusies te 

trekken. Het wordt nogmaals duidelijk dat de verschillende richtlijnen als een geheel moeten 

gezien worden om een volledige bescherming van de procedurele waarborgen van verdachten 

en beklaagden te realiseren.  

 

Bekijken we de Belgische regelgeving ter zake valt op te merken dat hier reeds werd 

voorzien in de beperking van de afstandsmogelijkheden tot meerderjarigen. Daarenboven gaat 

de Salduz-wet verder dan wat de richtlijn bepaalt. Afstand is slechts mogelijk voor 

meerderjarigen, moet schriftelijk gebeuren en kan, indien het personen betreft die van hun 

vrijheid werden beroofd, pas plaatsvinden na een afstandsconsult met een advocaat. In de 

rechtsleer vinden we stemmen die opgaan in de richting van een afschaffing van een 

afstandsconsult. Het is arbeidsintensief, laat wachttijd verloren gaan en zorgt voor nog meer 

capaciteitsproblemen.426 Nu de richtlijn de verplichting eveneens niet stelt, klinken de 

stemmen alsmaar luider.427 De afstand wordt geakteerd bij proces-verbaal. Dit zou een 

voldoende waarborg moeten zijn, maar het is aan te raden om het recht op afstand en diens 

gevolgen eveneens op te nemen in de ‘letter of rights’. Tot op heden is dit niet het geval. 

 

                                                           
424 Preambule (39) Richtlijn 2013/48/EU. 
425 COM(2013) 822 def. 
426 Evaluatie Salduz-wet, 125-127. 
427 C. GEERTS, « Het recht op toegang tot een advocaat : de Europese richtlijn. Op weg naar een (quasi) 

veralgemeend bijstandsrecht voor verdachten », Vigiles 2014, 233. 
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190. VERTROUWELIJKHEID – De richtlijn voorziet in de vertrouwelijkheid van de 

communicatie en de ontmoetingen tussen de advocaat en verdachte/beklaagde. De Belgische 

wetgeving lijkt hiermee in overeenstemming te zijn. 

1.2. Recht om een derde op de hoogte te brengen van de vrijheidsbeneming 

191. RUIMERE BESCHERMING DOOR SALDUZ? – In de Salduz-wet is bepaald dat eenieder die 

van zijn vrijheid werd beroofd het recht heeft om een vertrouwenspersoon in te lichten. Er kan 

dus afgeleid worden dat dit sowieso het geval is en dat een verdachte niet specifiek moet 

vragen om gebruik te kunnen maken van het recht. Ook de richtlijn voorziet in het recht om 

een derde op de hoogte te brengen van de vrijheidsbeneming indien zij dit wensen. Het lijkt er 

aldus op dat de Salduz-wet een iets ruimere bescherming voorziet.  

 

192. EEN NOG BETERE BESCHERMING VOOR MINDERJARIGEN -  In geval een aangehoudene 

minderjarig is, treft de richtlijn bijzondere beschermingsmaatregelen. Indien we er de 

Belgische wetgeving op na gaan zien we dat artikel 48bis, §1 Jeugdbeschermingswet428 

voorschrijft dat men de wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige zo snel mogelijk 

in kennis moet stellen van de aanhouding, de redenen hiervoor, alsook van de plaats van 

opsluiting. Dit lijkt in overeenstemming te zijn met Richtlijn 2013/48/EU. 

1.3. Recht om tijdens de vrijheidsbeneming met derden en consulaire autoriteiten te 

communiceren 

193. NIET VOORZIEN IN BELGIË – In de Belgische wetgeving vindt men het bestaan van 

dergelijk recht niet terug. Aanpassingen dringen zich op, maar zal gepaard gaan met bepaalde 

moeilijkheden. De richtlijn bepaalt niet dat deze gesprekken vertrouwelijk zijn. Er kan aldus 

een bevoegd ambtenaar de gesprekken bijwonen of afluisteren indien deze telefonisch 

gebeuren. Waar echter onvoldoende rekening mee werd gehouden is het feit dat in de 

Belgische gevangenissen ook mensen van vreemde origine verblijven. Het is aldus meer dan 

waarschijnlijk dat dergelijke communicatie niet in één van de landstalen zal verlopen, wat 

gevaren met zich mee kan brengen. Plannen kunnen gesmeed worden en de openbare 

veiligheid kan zo in het gedrang gebracht worden. Het is dus van enorm belang dat dit recht in 

de nationale wetgeving goed omkaderd wordt. De duur van het gesprek moet men kunnen 

limiteren. Het is niet de bedoeling dat een persoon die van zijn vrijheid werd benomen de hele 

dag gebruikt maakt van zijn recht op communicatie. De kostprijs zou niet te voorzien zijn. 

                                                           
428 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als 

misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, BS 15 april 

1965, 4014. 
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Het is dan ook in het licht van budgettaire maatregelen aan te raden de communicatie te 

beperken tot Belgische telefoonnummers. Enige uitzonderingen hierop zijn mogelijk indien 

een bepaald persoon bijvoorbeeld geen enkel familielid of kennis heeft in België. Dit zal 

volgens mij echter niet zo vaak voorkomen. Niet al te veel mensen beslissen moederziel 

alleen naar een land te verhuizen waar geen andere kennissen aanwezig zijn. 

 

Het recht om te communiceren met de consulaire autoriteiten is eveneens vooralsnog 

niet voorzien in de Belgische wetgeving. Aangezien dit echter een recht in de richtlijn betreft, 

moet dit wel het geval worden, en zal men moeten bepalen hoe men dit het best kan invullen. 

Gezien de arrestatietermijn van 24u geldt, vindt GEERTS het noodzakelijk dat dergelijk recht, 

aangevuld met de rechten uit artikel 7, tweede lid Richtlijn 2013/48/EU, plaats vindt in het 

arresthuis indien een bevel tot aanhouding voorligt.429 

1.5. Sancties bij niet-naleving  

194. BEWIJSUITSLUITINGSREGEL – De Europese Commissie voorzag in de uitsluiting van 

bewijzen en verhoren die bekomen werden zonder bijstand van een advocaat tijdens die 

verhoren. Jammer genoeg werd deze bepaling niet overgenomen door de definitieve richtlijn 

en bepaalt deze enkel dat het nationale recht van de lidstaten hier een invulling aan kan geven. 

Oorspronkelijk voorzag de Belgische wetgeving dat dergelijk bekomen bewijs wel kon dienen 

als doorslaggevend materiaal, en kon men dus iemand veroordelen aan de hand van 

onregelmatig bekomen bewijsmateriaal. Het Valentijnsarrest en de daaruit voortvloeiende wet 

van 25 april 2014 maken hier komaf mee. Het is nu bepaald dat dergelijk materiaal niet à 

charge gebruikt kan worden. Een precisering is echter nodig. Deze regel geldt in personam en 

kan dus wel (negatieve) effecten hebben voor derden.430   

2.  Rechtsvergelijking Frankrijk 

195. WET N° 2011-392 – Frankrijk heeft met de invoering van de wet van 14 april 2011 

betreffende de voorhechtenis een eerste stap gezet om tegemoet te komen aan de vereisten die 

duidelijk geworden zijn naar aanleiding van Europese rechtspraak.431 Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan het arrest Brusco. Deze wet zorgt voor wijzigingen van de CPP, alsook aan 

                                                           
429 C. GEERTS, « Het recht op toegang tot een advocaat : de Europese richtlijn. Op weg naar een (quasi) 

veralgemeend bijstandsrecht voor verdachten », Vigiles 2014, 240. 
430 C. GEERTS, « Het recht op toegang tot een advocaat : de Europese richtlijn. Op weg naar een (quasi) 

veralgemeend bijstandsrecht voor verdachten », Vigiles 2014, 241-242. 
431 Loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023860729&dateTexte=&categorieLien

=id (hierna : Loi n° 2011-392). 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023860729&dateTexte=&categorieLien=id
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de Ordonnance n°45-174 betreffende de jeugddelinquent.432 Hieronder volgt een bespreking 

van de wijzigingen die doorgevoerd werden en die betrekking hebben op richtlijn 

2013/48/EU.  

 

196.  BEWIJSUITSLUITING - De wet voert in voorafgaand artikel III CPP een extra alinea toe 

en bepaalt dat in correctionele en criminele materies geen enkele veroordeling mag 

uitgesproken worden tegen een persoon met als enkele grondslag de verklaringen die gedaan 

werden zonder onderhoud met en bijstand van een advocaat. De keuze voor de sanctie van de 

bewijsuitsluiting van het onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal is duidelijk. Let wel, indien 

het verkregen bewijs slechts als steunmateriaal geldt kan men het dus wel gebruiken om 

iemand te veroordelen. Het gebruik van het woord ‘enkele’ verduidelijkt dit.  

 

197. RECHT OM EEN DERDE/CONSULAIRE AUTORITEITEN OP DE HOOGTE TE BRENGEN VAN DE 

VRIJHEIDSBENEMING – Artikel 63-2 CPP bepaalt voortaan dat de verdachte of beklaagde het 

verzoek kan instellen om een derde te verwittigen. Het artikel voorziet in een lijst van de 

personen die als derde beschouwd worden. Dit zijn de persoon waarmee men gewoonlijk 

leeft, één van de ouders in rechte lijn, één van de broers of zussen, de curator of voogd. De 

mogelijkheid bestaat eveneens om de werkgever op de hoogte te stellen. Het artikel bepaalt 

dat personen van een vreemde nationaliteit het recht hebben om een consulaire autoriteit van 

hun land van nationaliteit te verwittigen. Het verzoek moet, behalve in onvoorzienbare 

omstandigheden, steeds ingewilligd worden binnen de 3 uur na het verzoek. Belangrijk hier is 

dat Wet n° 2011-392 zorgde voor het verdwijnen van een termijn waarin de verwittiging dient 

te gebeuren. Deze termijn stelt men op 24 uur, zijnde de termijn van maximale 

vrijheidsbeneming433 (indien geen verlenging gevraagd word), maar maakt nu dus geen 

voorwerp meer uit van een vermelding in het artikel. Dit recht geldt dus onbeperkt. 

 

198. RECHT OP BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT – Artikel 63-3-1 CPP voorziet in het recht op 

bijstand van een advocaat naar keuze of een advocaat die aangesteld wordt door de voorzitter 

van de balie. Indien een verdachte of beklaagde het verzoek uit om bijstand te verkrijgen 

brengt men de voorzitter of de permanentieadvocaat daarvan onmiddellijk op de hoogte. Hij 

krijgt eveneens te horen wat de natuur en de datum van de feiten zijn waarop het verhoor 

                                                           
432 Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069158 (hierna : Ordonnance n° 45-

174).  
433 Artikel 63.II CPP 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069158
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betrekking zal hebben. Een adequate voorbereiding kan dus gebeuren. Het artikel voorziet dat 

belangenconflicten zich kunnen voordoen. Is dit het geval, dan moet een andere advocaat 

aangewezen worden. Indien er meerdere verdachten verhoord moeten worden is het nodig om 

de voorzitter van de balie hiervan op de hoogte te brengen, zodat meerdere advocaten hun 

diensten kunnen aanbieden. Artikel 63-4 CPP wijst op de vertrouwelijkheid van de 

gesprekken die een maximaal tijdskader van 30 minuten mogen omspannen. Indien men 

beslist tot een verlenging van de voorlopige hechtenis kan een nieuw gesprek plaatsvinden. 

Artikel 64-2 CPP verankert het principe van de bijstand door een advocaat nog sterker. Hier 

voorziet men dat het eerste verhoor, indien dit niet louter een verhoor betreffende de identiteit 

van de verdachte betreft, niet zonder een advocaat mag plaatsvinden. Wat echter wel voor 

twijfel zorgt is de manier waarop dit artikel aanvangt: “La personne gardée à vue peut 

demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations”. Het is aldus duidelijk dat de 

kwetsbare persoon zelf moet vragen dat een advocaat hem bijstaat tijdens de verhoren en 

andere confrontaties. Dit gebeurt dus niet ambtshalve. Wanneer een advocaat wordt 

aangesteld, dient dit te gebeuren binnen een wachttijd van 2 uur. Concreet betekent dit dat het 

verhoor niet mag aanvangen voor het verstrijken van deze limiet. Is de advocaat niet 

aanwezig in die tijdspanne dan vangt het verhoor gewoon aan. Stel dat de advocaat zich 

echter aanmeldt tijdens het verhoor, dan kan men een onderbreking vragen om toch een 

overleg te kunnen voorzien met de verdachte. Enige uitzondering op het principe van 

verplichte bijstand bij het eerste verhoor is wanneer er sprake is van spoedeisendheid. Deze 

tijdelijke uitzondering mag maximaal 12 uur duren (een éénmalige verlenging tot 24 uur is 

mogelijk) en dient te geschieden bij een gemotiveerde schriftelijke beslissing. De persoon die 

slechts gedurende het verloop van het verhoor als verdachte wordt aangemerkt, plaatst men 

meteen onder het regime van de voorlopige hechtenis, waardoor ook deze persoon van de 

rechten hier bepaald kan genieten.434 

 

199. DE TAAK VAN DE ADVOCAAT – Volgens artikel 63-4-3 CPP komt de voorzitter van de 

orde tussen indien er zich problemen voordoen bij het verhoor. Een andere advocaat kan in dit 

geval aangewezen worden. Wat onder deze moeilijkheden dient begrepen te worden is niet 

geheel duidelijk, maar aangezien het verdere artikel de taak van de advocaat beschrijt, is het 

waarschijnlijk dat de problemen in feite afwijkingen zijn van de opgelegde taken. Concreet 

mag de advocaat vragen stellen, die de politieambtenaren verplicht dienen te antwoorden. 

                                                           
434 Artikel 63, al. 4 CPP. 
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Indien zij kiezen om dit niet te doen kan de advocaat dit schriftelijk laten optekenen. De 

advocaat mag/moet daarenboven tussenkomen indien hij merkt dat dit het goed verloop van 

het onderzoek kan schaden. Deze tussenkomst gebeurt echter op het einde, waardoor de rol 

van de advocaat tijdens het verhoor relatief passief blijft.435 Het is duidelijk dat tijdens de 

gehele procedure de advocaat gehouden is tot zijn geheimhoudingsplicht.436 

 

200. RECHT VAN KOMEN EN GAAN - Artikel 73 CPP vermeldt dat men een persoon niet 

steeds in voorlopige hechtenis plaatst, ook al zijn de voorwaarden hiertoe vervuld. Indien dit 

het geval is, moet men de betrokkene prompt informeren over het feit dat hij beschikt over het 

recht om het politiebureau, of enig andere plaats waar het verhoor plaats vindt, mag verlaten. 

Dit recht geldt echter niet voor personen die de politie onder dwang naar de officier van de 

gerechtelijke politie brengt. 

 

201. MINDERJARIGE DELINQUENTEN – Artikel 12 wet n° 2011-392 voorziet dat enkele 

veranderingen aan de Ordonnantie betreffende minderjarige delinquenten gewenst zijn. 

Artikel 4 van deze Ordonnantie bepaalt vooreerst dat men kinderen tussen 10 en 13 jaar niet 

in voorlopige hechtenis mag nemen. Slechts in het geval zij verdacht worden van het plegen 

van een misdrijf of misdaad, strafbaar met minstens 5 jaar gevangenisstraf, en indien een 

motief zoals opgesomd in artikel 62-2 CPP aanwezig is, kan men tijdelijk van dit principe 

afwijken. Hiertoe dient wel een voorafgaand akkoord verkregen worden en de duur van het 

verhoor mag de 12 uur niet overschrijden. Betreft het een minderjarige van minstens 16 jaar, 

dan bepaalt artikel 4.IV van de Ordonnantie dat de minderjarige of de ouders van bij de 

aanvang mogen vragen om de bijstand van een advocaat. Ook hier wacht men dus op het 

verzoek van de verdachte. Artikel 4-1 CPP voorziet echter in de verplichte bijstand van de 

advocaat indien de minderjarige wordt vervolgd. Hier is voorzien in een ambtshalve 

aanstelling door de voorzitter van de orde. Het is duidelijk dat Frankrijk de grens trekt tussen 

voorlopige hechtenis en de effectieve vervolging. Artikel 4.VI voorziet ook meteen in de 

verplichte audiovisuele registratie bij de verhoren van minderjarigen. 

 

                                                           
435 J. HODGSON, « De rol van de advocaat tijdens detentie en verhoor op het politiebureau. Een vergelijkende 

studie. », Justitiële verkenningen 2014, 43. 
436 Artikel 63-4-4 CPP. 
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202. AFSTAND – De rechtspraak houdt een waakzaam oog op de vervulling van 

voorwaarden tot een afstand.437 Het feit dat de richtlijn nog extra waarborgen invoert kan 

alleen maar verwelkomt worden. 

 

203. RICHTLIJN 2013/48/EU NOODZAAKT TOT BIJKOMENDE WIJZIGINGEN – Het is duidelijk 

dat artikel 3, §2 van de richtlijn het recht op een onmiddelijke toegang tot de advocaat 

onderlijnt. Artikel 63-3-1 CPP lijkt dit te waarborgen en op dit punt kan men dan ook 

beslissen tot een conformiteit. Er zijn echter nog veel zaken die de richtlijn voorschrijft die 

niet in de interne wetgeving worden geregeld. Aangezien er nog geen wetsvoorbereidende 

documenten aanwezig zijn volgt enkel een overzicht van de noodzakelijke wijzigingen.  

 

204. NIET ALLE UITSLUITINGSGRONDEN AANWEZIG – Zoals hierboven reeds werd 

aangegeven voorziet artikel 63-4-2 CPP in de uitsluiting van de aanwezigheid van de 

advocaat in bepaalde gevallen. Het is echter zo dat in de richtlijn een ruimere opvatting werd 

aangenomen van de uitsluitingsgronden. In de Franse wetgeving valt namelijk niets te 

bespeuren omtrent het recht op een tijdelijke afwijking van de bijstand in geval een 

geografische afstand dit niet toelaat of in het geval de betrokkene zich niet op het territorium 

bevindt naar aanleiding van een, bijvoorbeeld werkgerelateerde, plaatsing in het buitenland. 

De Franse rechtsleer wijst er op dat dit het geval zou kunnen zijn omdat dergelijke bepalingen 

als anekdotisch bestempeld kunnen worden, maar niettemin zou de wettelijke verankering 

voor meer rechtszekerheid zorgen.438 

 

205. TAAK ADVOCAAT VERDIENT UITBREIDING – De advocaat heeft volgens artikel 63-4-2, 

al. 1 CPP de mogelijkheid om notities te nemen gedurende het verhoor. Daarenboven mag hij 

vragen stellen en verklaringen afleggen op het einde van het verhoor en niet tijdens het 

verhoor.439 Het is dus duidelijk dat ook in Frankrijk de advocaat een bloemputfunctie bezit. 

Deze vaststelling noopt echter niet tot een schending van grondwettelijke vrijheden en rechten 

volgens het Grondwettelijk Hof.440 De richtlijn zal hier dus zeker en vast moeten doen inzien 

                                                           
437Cass. (Ch. crim.) 14 décembre 2011, n°11-81.329, Bull. Crim. n° 256 ; Cass. (Ch. crim.) 5 novembre 2013, 

n°13-82.682 ; K. GACHI, « Droit d’accès à un avocat : Un renforcement du socle européen des droits et garanties 

procédureaux du suspect », Lettre Actualités-Libertés 2013, 6. 
438 K. GACHI, « Droit d’accès à un avocat : Un renforcement du socle européen des droits et garanties 

procédureaux du suspect », Lettre Actualités-Libertés 2013, 2. 
439 Artikel 63-4-3, al. 2 CPP. 
440 Cons. Const. 18 novembre 2011, Déc. n° 2011-191/194/195/196/197 QPC, http://www.conseil-

constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2011/2011-191/194/195/196/197-qpc/decision-n-2011-191-194-195-196-197-qpc-du-18-novembre-2011.103781.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2011/2011-191/194/195/196/197-qpc/decision-n-2011-191-194-195-196-197-qpc-du-18-novembre-2011.103781.html
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dat deze werkwijze aan veranderingen onderhevig zal zijn en wordt door de advocaten gezien 

als een verademing.441  

 

206. BIJSTAND TIJDENS ONDERZOEKSMAATREGELEN – Artikel 3, §3 Richtlijn 2013/48/EU 

voorziet in de bijstand van een advocaat tijdens bepaalde onderzoeksmaatregelen. In het 

Franse nationale recht blijkt dat men hier echter weigerachtig tegenover staat. Wanneer er een 

line-up gebeurt, weigert men steevast de toegang van een advocaat. De rechtspraak leert ons 

dat er geen bijstand bij dergelijke handelingen mogelijk is indien de betrokkene zijn vrijheid 

nog geniet of indien hij/zij niet wordt gehoord over de feiten die aanleiding geven tot het 

onderzoek.442 Deze alternerende criteria zijn echter zeer stringent en de rechtsleer is dan ook 

van oordeel dat een toepassing zoals voorzien in de richtlijn beter aangewezen is.443 

 

207. KWALITEITSGARANTIE BIJSTAND IN HET GEDRANG – Binnen de Franse advocatuur zijn 

weinig specialismen beschikbaar, waardoor alle advocaten zouden moeten deelnemen aan een 

piketregeling om het recht op bijstand effectief te maken. Waar men echter geen rekening 

mee houdt is dat sommige van deze advocaten nog nooit met een strafprocedure in 

aanmerking zijn gekomen en dat zij de verdachte dus niet steeds op de processuele 

basisrechten wijzen.444 Dit kan men eventueel voorkomen door elke advocaat te verplichten 

een bijscholing te volgen, vooraleer zij zich inschrijven voor de piketregeling. Dit kan echter 

als gevolg hebben dat zeer weinig advocaten zich zullen aanmelden, waardoor opnieuw een 

tekort aan advocaten zich voordoet. Het is belangrijk dat de regeling aantrekkelijk is voor de 

advocaten en een financiële boost zal hier waarschijnlijk een oplossing kunnen bieden. Wat 

rechtsbijstand op het politiebureau betreft voorziet Frankrijk in een maximum van 300 EUR 

voor de eerste 24 uur en 150 EUR voor de tweede.445 Het is nog maar de vraag of men dit 

bedrag kan handhaven indien bijkomende taken van de advocaat zich opdringen. 

 

                                                                                                                                                                                     
1959/2011/2011-191/194/195/196/197-qpc/decision-n-2011-191-194-195-196-197-qpc-du-18-novembre-

2011.103781.html. 
441 C. DEMUNCK, « Droit à l’avocat dans les procédures pénales : l’Union européenne prend la main », Dalloz 

actualité 20 juni 2011. 
442 Cass. (Ch. crim.) 3 avril 2013, n° 12-88428, 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027334111&f

astReqId=219485843&fastPos=1 ; Cass. (Ch. crim.) 29 mars 1994, Bull.Crim, n° 118. 
443 K. GACHI, « Droit d’accès à un avocat : Un renforcement du socle européen des droits et garanties 

procédureaux du suspect », Lettre Actualités-Libertés 2013, 7. 
444 J. HODGSON, « De rol van de advocaat tijdens detentie en verhoor op het politiebureau. Een vergelijkende 

studie. », Justitiële verkenningen 2014, 43. 
445 J. HODGSON, « De rol van de advocaat tijdens detentie en verhoor op het politiebureau. Een vergelijkende 

studie. », Justitiële verkenningen 2014, 48. 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2011/2011-191/194/195/196/197-qpc/decision-n-2011-191-194-195-196-197-qpc-du-18-novembre-2011.103781.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2011/2011-191/194/195/196/197-qpc/decision-n-2011-191-194-195-196-197-qpc-du-18-novembre-2011.103781.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027334111&fastReqId=219485843&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027334111&fastReqId=219485843&fastPos=1
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208. CASSATIE BESEFT DAT WIJZIGINGEN ZICH OPDRINGEN – Wanneer we de rechtspraak van 

het Hof van Cassatie nakijken zijn er enkele arresten betreffende de voorlopige hechtenis die 

onze aandacht verdienen. Op 19 oktober 2010 heeft het Hof van Cassatie een arrest geveld die 

niet conform de rechtspraak van het EHRM, en zeker niet conform Richtlijn 2013/48/EU is. 

Arrest n° 5699 gaat over een beklaagde die zich in voorlopige hechtenis bevond. Hoewel hij 

van in het begin bijstand van een advocaat gevraagd had, heeft hij hier niet van kunnen 

genieten. Tevens werd hij niet op de hoogte gebracht van zijn zwijgrecht. De verdachte vraagt 

dan ook de vernietiging van zijn veroordeling. Zijn verzoek wordt afgewezen.446 Het Hof van 

Cassatie komt even later echter terug op zijn mening in een reeks arresten. Zij verwijst in de 

arresten expliciet dat de bijstand van een advocaat voorzien is meteen na het plaatsen in 

voorlopige hechtenis en gaat dan ook over tot de vernietiging van de zaken die hier niet aan 

voldeden.447 

3.  Rechtsvergelijking Nederland 

209. EERSTE STAPPEN GEZET – Het Nederlandse recht kent vanzelfsprekend al het recht op 

bijstand van een raadsman in zowel straf- als overleveringsprocedures. De richtlijn zorgt er 

echter voor dat dit recht op een aantal punten moet uitgewerkt en aangevuld worden. Het gaat 

onder andere over het algemene recht van verdachten om zich tijdens het politieverhoor door 

een raadsman te laten bijstaan, het recht op toegang tot een raadsman bij bepaalde 

onderzoekshandelingen en het recht derden te informeren over de vrijheidsbeneming. In 

Nederland werd op 19 februari 2015 een wetsvoorstel ingediend ter implementatie van 

richtlijn 2013/48/EU.448 Hieronder volgt een overzicht van de (voorlopige) maatregelen en 

een bespreking hiervan. 

 

210. RECHT OP VERWITTIGEN VAN EEN DERDE/CONSULAIRE AUTORITEITEN – Artikel 27c 

NSv. bepaalt welke mededelingen gedaan moeten worden aan de verdachte naargelang de 

                                                           
446 Cass. (Ch. crim.) 19 octobre 2010, n° 5699 (10-82.902). 
447 Cass. (Ch. crim.) 31 mai 2011, n° 3107 (11-81.412), 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/3107_31_20187.html; Cass. (Ch. 

crim) 31 mai 2011, n° 3049 (10-88.293), 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/3049_31_20184.html; Cass. (Ch. 

crim) 31 mai 2011, n° 2673 (10-88.809), 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/2673_31_20180.html.  
448 Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees parlement en de Raad van 22 oktober 2013 

betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures ter uitvoering van een Europees 

aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om 

met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (PbEU L294), 

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34157_recht_op_toegang_tot_een (hierna: Wetsvoorstel recht op 

toegang tot een advocaat in strafprocedures).  

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/3107_31_20187.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/3049_31_20184.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/2673_31_20180.html
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34157_recht_op_toegang_tot_een
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procedure waarin deze zich bevindt. Dit werd besproken onder vorig hooofdstuk. Het 

wetsvoorstel voorziet echter in bijkomende rechten voor de aangehouden verdachte. Artikel 

27c, derde lid moet bepalen dat deze persoon onverwijld na de aanhouding en in ieder geval 

voorafgaand aan zijn eerste verhoor nu ook schriftelijk medegedeeld zal moeten worden dat 

hij beschikt over het recht om een persoon in kennis te doen stellen van zijn 

vrijheidsbeneming, alsook over het recht om de consulaire post hier in kennis van te stellen. 

Een nieuw artikel 27e NSv. moet voorzien in een kennisgeving van het feit dat de verdache 

wordt opgehouden voor onderzoek aan ten minste één door de verdachte aangeduide persoon. 

Voordien kon de verdachte niet zelf aanduiden wie hij op de hoogte wou brengen. Het is 

bovendien expliciet bepaald dat je dit recht moet vragen en men het dus niet ambtshalve 

toekent. Personen die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken kunnen ditzelfde 

verzoek richten tot de consulaire post van de staat waarvan zij burger zijn. Dat bovenstaand 

recht niet absoluut is blijkt uit de uitzonderingen bepaald in artikel 27e, derde lid NSv. De 

hulpofficier van justitie kan de kennisgeving uitstellen indien een dringende noodzaak dit 

rechtvaardigt. Dit kan zijn om: a) ernstige negatieve gevolgen voor het leven, de vrijheid of 

de fysieke integriteit van een persoon te voorkomen of b) te voorkomen dat aanzienlijke 

schade aan het onderzoek kan worden toegebracht. Indien deze beslissing wordt genomen, 

vermeldt men dit in het proces-verbaal, vergezeld door de motieven die tot de beslissing 

leidden.449 

 

211. RECHT OP COMMUNICATIE MET EEN DERDE/CONSUL – Artikel 490 NSv. bepaalt dat 

verdachten die van hun vrijheid beroofd werden onder toezicht en met inachtneming van 

zekere regels contact kunnen hebben met de buitenwereld. Dit houdt onder andere het recht in 

om post te verzenden en ontvangen, bezoek te ontvangen en te telefoneren. Deze bepaling is 

aldus compatibel met de vereisten van artikel 6 Richtlijn 2013/48/EU. Wat het recht op 

communicatie met de consul betreft, voldoet Nederland aan het Weens Verdrag.450 Aangezien 

artikel 7 Richtlijn 2013/48/EU bepaalt dat implementatie kan door praktische maatregelen, 

voldoet Nederland aan de gestelde voorwaarden. 

 

212. SPECIFICATIES VOOR MINDERJARIGEN – Een nieuw artikel 488b stelt dat de hulpofficier 

van justite die overgaat tot het ophouden voor onderzoek van een minderjarige zo spoedig 

                                                           
449 Wetsvoorstel recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures, (nieuw) artikel 27e, vierde lid NSv. 
450 Verdrag van Wenen van 24 april 1963 inzake consulair verkeer, 

http://wetten.overheid.nl/BWBV0004334/geldigheidsdatum_04-01-2015.  

http://wetten.overheid.nl/BWBV0004334/geldigheidsdatum_04-01-2015


 

 
108 

mogelijk de ouders of voogd van de minderjarige in kennis stelt van de vrijheidsbeneming en 

de redenen daarvan. Indien men deze kennisgeving uitstelt, dient men niettemin de Raad voor 

de kinderbescherming op de hoogte te houden. Daarenboven kan een minderjarige geen 

afstand doen van het recht om voorafgaand aan het eerste verhoor de bijstand van een 

advocaat te genieten.451 Gezien de kwetsbare positie van de minderjarigen is dit een goede 

zaak. Het tweede lid van artikel 488c bepaalt dat de raadsman uitlegt waarom zijn 

aanwezigheid noodzakelijk is, en dat men de uitkomst van het voorafgaand overleg meedeelt 

aan de hulpofficier van justitie. Tijdens het verhoor kan bijstand plaats vinden, maar dit 

gebeurt slechts op verzoek van de verdachte of diens ouders of voogd. Mijn inziens zou het 

een goed idee zijn om ook in dit geval te zorgen voor een verplichte bijstand van de advocaat. 

De Nederlandse regering vindt dit echter niet nodig aangezien zij denkt dat de jeugdige na 

overleg met de raadsman kan besluiten van de verhoorbijstand afstand te doen.452 

 

213. RECHT OP BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT – Tot aan de Salduz-rechtspraak van het 

EHRM en de daaraan gegeven uitleg door de Hoge Raad453 bestond er geen recht om 

voorafgaand en tijdens aan het politieverhoor een raadsman te consulteren of door deze te 

worden bijgestaan. In een arrest van 1 april 2014 laat de Hoge Raad eveneens doorschijnen 

dat er voorlopig nog niet mag besloten worden tot een algemeen recht op verhoorbijstand.454 

Enkel bij jeugdzaken en de meest ernstige zaken word voorzien in de mogelijkheid tot 

bijstand.455 Het wetsvoorstel brengt wijzigingen aan. Artikel 28 Nsv bepaalt dat de verdachte 

bevoegd is om zich door één of meer gekozen of toegevoegde raadslieden te doen bijstaan. In 

de praktijk kan dus enkel de verdachte die beschikte over een gekozen raadsman die snel ter 

plaatse kon zijn zich kon laten bijstaan.456 Het wetsvoorstel wijzigt de redactie hiervan en 

opteert om te stellen dat de verdachte het recht heeft om zich te doen bijstaan door een 

raadsman. Het is duidelijk dat een ‘recht’ een ruimere bescherming biedt dan een simpele 

‘bevoegdheid’. Dit betekent echter niet dat alle verhoren ook effectief moeten worden 

bijgewoond door de advocaat. Het recht moet er zijn en de advocaat kan samen met zijn cliënt 

bepalen of de bijstand effectief nodig is.457  De symbolische toekenning van 85 EUR voor een 

                                                           
451 Wetsvoorstel recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures, (nieuw) artikel 488c, eerste lid NSv. 
452 Memorie van toelichting, 41. 
453 ECLI :NL :HR :2009 :BH3079, NJ 2009,349, rov. 2.5-2.7.2. 
454 HR 1 april 2014, ECLI :NL :HR :2014 :770, NJ 2014, 268. 
455 J. HODGSON, « De rol van de advocaat tijdens detentie en verhoor op het politiebureau. Een vergelijkende 

studie. », Justitiële verkenningen 2014, 44. 
456 Memorie van toelichting, 14. 
457 T. SPRONKEN, « De gevolgen van de zaken Salduz en Panovits in Nederland », T.Strafr. 2009, 232. 
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overleg van een half uur maakt het echter voor een advocaat niet rendabel om meer aan de 

zaak bij te dragen dan wat minimaal van hem wordt verwacht.458 Het is duidelijk dat meer 

fondsen moeten vrijgemaakt worden opdat een effectieve verbetering van de rechten van 

verdediging zal plaatsvinden. Wat kwetsbare verdachten en verdachten van een misdrijf 

waarop meer dan twaalf jaren gevangenisstraf staat betreft, stelt de hulpofficier van justitie 

onverwijld het bestuur van de raad voor rechtsbijstand van de aanhouding in kennis, opdat het 

bestuur een raadsman aanwijst.459 Ditzelfde geldt voor verdachten die aangehouden zijn voor 

een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten indien zij bijstand wensen. Dit 

kan achterwege worden gelaten indien blijkt dat de verdachte zelf een raadsman gekozen 

heeft en deze of diens vervanger, tijdig beschikbaar zal zijn.460 Tot hiertoe voorziet men dus 

in een actieve plicht van de bevoegde personen. Wanneer men iemand aanhoudt voor een feit 

waarvoor geen voorlopige hechtenis mogelijk is, kan deze persoon zelf contact op nemen met 

een raadsman. Hij zal daartoe de gelegenheid krijgen na uitdrukking van deze wens.461 

Volgens BOKSEM is het aan te moedigen dat deze personen een formulier krijgen met een 

uitnodiging om op een ander aangegeven moment op het politiebureau te verschijnen teneinde 

als verdachte te worden verhoord. De verdachte kan dan op eigen initiatief een raadsman 

consulteren en verhoorbijstand vragen. Op het politiebureau gaat geen kostbare tijd verloren 

omdat men niet op de raadsman moet wachten. De raadsman kan ook beter zijn planning 

maken en dient niet hals over kop zijn werk te laten vallen.462 Anders is dit wel het geval. 

Indien de raadsman (aangewezen of gekozen) niet binnen twee uur beschikbaar is kan men 

slechts met het verhoor beginnen nadat de verdachte alsnog afstand doet van zijn recht op 

rechtsbijstand.463 De Hoge Raad had, voor de komst van dit wetsvoorstel, geoordeeld dat de 

politie niet hoefde te wachten op de advocaat om het verhoor te laten doorgaan en kende hem 

ook geen recht toe om het verhoor bij te wonen.464 Het recht op rechtsbijstand breidt men in 

artikel 28c NSv. uit tot een contact voorafgaand aan het eerste verhoor, zoals voorzien in 

artikel 3, lid 2, a Richtlijn 2013/48/EU. In dit geval beperkt men het onderhoud tot ten 

hoogste een half uur. Het is wel zo dat men de verdachte hiervan op de hoogte moet stellen. 

Afstand kan gebeuren na voorafgaande consultatie met een raadsman. Verdere bepalingen 

omtrent de afstand volgen later. Wanneer een raadsman het verhoor bijwoont en hieraan 
                                                           
458 J. HODGSON, « De rol van de advocaat tijdens detentie en verhoor op het politiebureau. Een vergelijkende 

studie. », Justitiële verkenningen 2014, 48. 
459 Wetsvoorstel recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures, (nieuw) artikel 28b, eerste lid NSv. 
460 Wetsvoorstel recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures, (nieuw) artikel 28b, tweede lid NSv. 
461 Wetsvoorstel recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures, (nieuw) artikel 28b, derde lid NSv. 
462 J. BOKSEM, « Recht op toegang tot een advocaat in het strafproces », NtEr 2014, 343. 
463 Wetsvoorstel recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures, (nieuw) artikel 28b, vierde lid NSv. 
464 HR 22 november 1983, NJ 1984,805.  
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deelneemt kan men overgaan tot het verzoek van een onderbreking. De hulpofficier van 

justitie is niet verplicht dit verzoek in te willigen indien door het voldoen aan herhaalde 

verzoeken de orde of de voortgang van het verhoor zou worden verstoord.465 Melding hiervan 

maakt men op het proces-verbaal, samen met een opgave van de gronden. Artikel 28d, vierde 

lid NSv. bepaald dat een algemene maatregel van bestuur nadere regels kan stellen omtrent de 

inrichting van en de orde tijdens het verhoor waaraan ook de raadsman deelneemt. 

 

214. UITZONDERINGEN OP BIJSTANDSRECHT – Artikel 50, lid 2 NSv. bepaalt reeds dat een 

tijdelijke uitzondering mogelijk is indien men vermoedt dat het verkeer tussen raadsman en 

verdachte het onderzoek kan schaden of de waarheidsvinding zal belemmeren. De richtlijn 

voorziet geen uitzondering, maar wijst erop dat men dan steeds moet overgaan tot het 

aanstellen van een nieuwe raadsman. Het wetsvoorstel voegt hier enkele bepalingen aan toe. 

Volgens artikel 28e NSv. kan de hulpofficier van justitie meteen na aanhouding overgaan tot 

verhoor (zonder uitoefening van artikel 28, eerste lid NSv.), dat het verhoor van start gaat 

zonder raadsman, dat het verhoor wordt begonnen of voortgezet zonder dat de verdachte de 

gelegenheid krijgt tot het in artikel 28c, eerste lid bedoelde onderhoud, of de dat de raadsman 

niet tot het in artikel 28c, eerste lid bedoelde verhoor wordt toegelaten. Het is duidelijk dat 

deze beslissingen niet zomaar genomen kunnen worden en moeten gemotiveerd worden. Een 

rechtvaardiging bestaat uit de dringende noodzaak om ernstige negatieve gevolgen voor het 

leven, de vrijheid of de fysieke integriteit van een persoon te voorkomen of te vermijden dat 

het onderzoek aanzienlijke schade wordt toegebracht.466 Uitsluiting kan enkel met 

toestemming van de officier van justitie.467 Eveneens maakt het proces-verbaal van het 

verhoor melding van de beslissing en de gronden waarop deze berust.468 

 

215. AFSTAND VAN BIJSTANDSRECHT – Artikel 28a Nsv. regelt hoe je afstand kan nemen 

van het bijstandsrecht. Vooreerst dient deze afstand vrijwillig en ondubbelzinnig te gebeuren. 

De rechter of de opsporingsambtenaar moet de verdachte inlichten over de gevolgen van 

afstand, alsook over het feit dat men op de beslissing kan terug komen. Dit alles komt in het 

proces-verbaal terecht. 

 

                                                           
465 Wetsvoorstel recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures, (nieuw) Artikel 28d, eerste en tweede lid 

NSv. 
466 Wetsvoorstel recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures, (nieuw) Artikel 28e, tweede lid NSv. 
467 Wetsvoorstel recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures, (nieuw) Artikel 28e, derde lid NSv. 
468 Wetsvoorstel recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures, (nieuw) Artikel 28e, vierde lid NSv. 
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216. RECHT OP VERTROUWELIJKE COMMUNICATIE MET DE ADVOCAAT – De Nederlandse 

wet- en regelgeving voorziet in artikel 50, eerste lid NSv. dat de raadsman in beginsel vrije 

toegang heeft tot de van zijn vrijheid beroofde verdachte, hem alleen kan spreken en brieven 

met hem kan wisselen zonder dat anderen de inhoud te zien krijgen. Het is vanzelfsprekend 

dat in sommige gevallen toezicht door politiediensten verplicht is, maar dit staat een goede 

uitoefening van het onderzoek niet in de weg. Er is aldus voldaan aan artikel 3, derde lid, a 

Richtlijn 2013/48/EU. Artikel 38, lid 7 Penitentiaire beginselenwet469 bepaalt eveneens dat de 

raadsman de gedetineerde verdachte kan bezoeken en zich vrijelijk met hem kan 

onderhouden. Een uitzondering kan indien de verdachte een gevaar vormt voor de veiligheid 

van de raadsman. De vertrouwelijkheid dient echter gewaarborgd te blijven. Indien de 

noodzaak en de gelegenheid bestaat kan de gedetineerde verdachte eveneens telefonisch 

contact met de raadsman te hebben na toelating.470 De grenzen van de redelijkheid moet men 

hier normalerwijze in acht nemen. 

 

217. TAAK VAN DE ADVOCAAT – Artikel 28d NSv. bepaalt uit wat het takenpakket van de 

advocaat moet bestaan. Het betreft het bijwonen en de deelname aan het verhoor. Uit de 

artikelen 28, 57, lid 2, 59a, lid 2, 63, lid 4, 65, lid 1 NSv kan besloten worden dat de raadsman 

vragen mag stellen, om verduidelijking mag vragen en opmerkingen mag maken. Deze moet 

men echter maken/stellen na afloop van het verhoor.471 Het is volgens mij zeer positief dat in 

artikel 40, derde lid NSv. bepaald zal worden dat de aangewezen raadsman tijdens het eerste 

verhoor eveneens zal optreden voor de verdachte tijdens de behandeling door de rechtbank 

van het hoger beroep van de officier van de justitie. Dit zal de samenhang en de effectiviteit 

van de beschermingsmaatregelen alleen maar ten goede komen. De aanwijzing neemt een 

einde wanneer het onderzoek ophoudt, er een inverzekeringstelling en eventuele verlenging is 

gebeurd. Artikel 28d NSv. bepaalt dat het verhoor door de raadsman kan onderbroken 

worden. Artikel 28d, vierde lid NSv. bepaalt dat een algemene maatregel van bestuur nadere 

regels kan opstellen omtrent de inrichting van het verhoor, en mijn inziens, kan dit artikel ook 

slaan op de taken die aan de advocaat moeten toebedeeld worden tijdens het verhoor. Het is 

een goede zaak dat dit wordt ingevoerd, aangezien artikel 124 NSv. bepaalt dat de persoon die 

de leiding over het verhoor heeft kan verzoeken om personen die de orde te verstoren te laten 

                                                           
469 Wet van 18 juni 1998 tot vaststelling van een Penitentiaire beginselenwet en daarmee verband houdende 

intrekking van de Beginselenwet gevangeniswezen met uitzondering van de artikelen 2 tot en met 5 en 

wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering alsmede enige andere wetten, 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0009709/geldigheidsdatum_15-04-2015 (hierna: Penitentiaire beginselenwet).  
470 Artikel 39, vierde lid Penitentiaire beginselenwet. 
471 Memorie van toelichting, 30. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0009709/geldigheidsdatum_15-04-2015
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vertrekken. Het wetsvoorstel zorgt er toch voor dat een beteugeling volgt en dat betere 

grenzen aan het recht worden gesteld.  

 

218. WIJZIGING VAN DE CLASSIFICATIE VERHOORDE – Het wetsvoorstel voorziet in de 

invoeging van een artikel 27d NSv. Hierin zal men bepalen dat de opsporingsambtenaar dient 

mee te delen in welke hoedanigheid men de persoon wil verhoren: getuige of verdachte. 

Indien een verhoor plaatsvindt van een getuige is het echter mogelijk dat het verhoor een 

redelijk vermoeden van schuld ten aanzien van deze persoon naar voren brengt. In de 

Nederlandse praktijk zet men, tot op vandaag, het verhoor stop in dergelijke situatie, dan wel 

deelt men hem mee dat hij zich kan beroepen op het zwijgrecht alvorens het verhoor terug aan 

te vatten.472 Het wetsvoorstel voorziet in een aanvulling. Wanneer dergelijk geval zich 

voordoet, moet de verhoorder de verhoorde wijzen op de rechten zoals vermeld in artikel 27c, 

eerste en tweede lid. Het betreft de tenlastelegging, het recht op rechtsbijstand en indien van 

toepassing het recht op vertolking en vertaling. 

 

219. RECHT OP RECHTSBIJSTAND BIJ BEPAALDE ONDERZOEKSHANDELINGEN – Het Besluit 

toepassing maatregelen in het belang van het onderzoek473 bepaalt in artikel 9 dat de 

raadsman van de verdachte in de gelegenheid wordt gesteld om voorafgaand aan de 

meervoudige confrontatie opmerkingen te maken omtrent de te tonen selectie, zonder dat de 

confrontatie daardoor mag worden opgehouden. Het is echter vooralsnog niet mogelijk om 

zijn aanwezigheid te voorzien bij de confrontatie. In de memorie van toelichting kunnen we 

lezen dat de Nederlandse regering stelt dat het recht om de raadsman de meervoudige 

confrontatie te laten bijwonen hem eigenlijk de gelegenheid geeft om deze op afstand te 

volgen. Dit is volgens mij terecht rekening houdende met de implicaties die een effectieve 

aanwezigheid zou kunnen hebben op de rechten van verdediging.474 Een wijziging dringt zich 

echter niettemin op, zodat de raadsman ten minste de gelegenheid krijgt om de uitvoering van 

de meervoudige confrontatie te volgen. Voor de enkelvoudige confrontatie is voorlopig niet 

voorzien dat dit kan. Ingevolge de bepalingen van de richtlijn dringt een wijziging op. Wat de 

reconstructie betreft, wordt in Nederland verwezen naar een ‘schouw’.475 Zowel de verdachte 

                                                           
472 Memorie van Toelichting, Wetsvoorstel recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures, 

https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20150219/memorie_van_toelichting_5/document3/f=/vjsan6uzlczf.pdf, 

10 (hierna : Memorie van Toelichting). 
473 Besluit van 22 januari 2002, houdende vaststelling van regels omtrent de toepassing van enige maatregelen in 

het belang van het onderzoek, http://wetten.overheid.nl/BWBR0013362/geldigheidsdatum_15-04-2015.  
474 Memorie van Toelichting, 33. 
475 Artikelen 151, 192, 193 en 318 Sv. 

https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20150219/memorie_van_toelichting_5/document3/f=/vjsan6uzlczf.pdf
http://wetten.overheid.nl/BWBR0013362/geldigheidsdatum_15-04-2015
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als diens raadsman worden hiervan tijdig in kennis gesteld en worden toegelaten deze geheel 

of gedeeltelijk bij te wonen. Het recht op bijstand door de raadsman is doorheen de hele 

procedure gewaarborgd. 

 

220. EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL -  Ook de Overleveringswet wordt in het wetsvoorstel 

onder handen genomen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van 

Richtlijn 2013/48/EU.  

 

221. SCHENDING VAN VORMVEREISTEN – Artikel 12, lid 2 richtlijn 2013/48/EU voorziet dat 

bij de beoordeling van verklaringen of bewijs men steeds moet nagaan of deze zijn verkregen 

met eerbiediging van het recht op een eerlijk verloop van de procedure. De richtlijn stelt dat 

een onherstelbare schending plaats vindt wanneer belastende verklaringen, afgelegd zonder 

bijstand van een raadsman, worden gebruikt voor een veroordeling. Artikel 359a NSv. zorgt 

ervoor dat de rechtbank in dergelijk geval kan overgaan tot een strafverlaging, een uitsluiting 

van onderzoek of overgaan tot de onontvankelijkheid van het OM. Er kan echter ook gekozen 

worden voor een simpele constatering dat een vormverzuim is begaan. De Hoge Raad stelt dat 

bewijsuitsluiting kan indien een belangrijk strafvorderlijk voorschrift in aanzienlijke mate is 

geschonden.476 

 

222. BEOORDELING DOOR RUIME KRING VAN ORGANEN EN INSTANTIES – De Nederlandse 

Vereniging voor Rechtspraak (NVvR), de Raad voor de rechtspraak (Rvdr), het College van 

procureurs-generaal (OM), de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de Korpschef 

van de politie (verder: Ned. Politie), het bestuur van de raad voor rechtsbijstand (raad voor 

rechtsbijstand, alsook de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) hebben 

een bijdrage geleverd bij de evaluatie van het wetsvoorstel dat hierboven werd besproken.477 

Zowel de NVvR als de Rvdr vinden dat de richtlijn op zorgvuldige wijze werd 

geïmplementeerd en het OM merkt op dat het recht van de verdachte op bijstand bij het 

politieverhoor een realiteit wordt. Een terechte opmerking van NOvA betreft het gebrek aan 

de regeling betreffende de gefinancierde rechtsbijstand. Dit is een rode draad doorheen de 

uitwerking door de verschillende lidstaten. Wacht iedereen op de komst van de specifiek 

daartoe opgerichte richtlijn? De politie merkt daarenboven op dat het verhoor een volledig 

nieuwe invulling krijgt, waardoor aanzienlijke investeringen nodig zullen zijn. Ze vrezen ook 

                                                           
476 ECLI :NL :HR :2013 :BY5321, NJ 2013,308, rov. 2.4.4. 
477 Memorie van Toelichting, 6. 
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dat het verhoor in waarde zal inboeten, maar ik zie niet in waarom dit het geval zou zijn, 

rekening houdende met de deontologische plicht van de advocaat. Waarheidsvinding staat nog 

altijd bovenaan het lijstje van te waarborgen principes. 478 De RSJ ten slotte is tevreden dat 

een speciale aandacht werd besteed aan de versterking van de rechtspositie van jeugdige 

verdachten.479 Waar de NOvA het niet mee eens is, is de termijn van het verhoor voorafgaand 

aan het politieverhoor. Zij zijn van oordeel dat het aan de raadsman is om te bepalen hoeveel 

tijd noodzakelijk is. Uit de praktijk bleek echter reeds dat dergelijke termijn niet uiterst 

presserend is, waardoor zij wordt gehandhaafd. In zeer complexe zaken kan de politie wel een 

oogje toe knijpen. Redelijkheid is de maatstaf.480 Net zoals in België het geval is, gaan ook in 

Nederland stemmen op om de consultatie- en verhoorbijstand per videoconferentie te 

organiseren.481 Dit is voorlopig reeds mogelijk gemaakt in artikel 131a NSv. en heeft 

betrekking op verdachte militairen die in een missiegebied worden verhoord. Zoals eerder 

reeds gesteld sta ik hier zeer positief tegenover, maar blijft de vraag hoe dit organisatorisch en 

financieel mogelijk is. Het is evident dat de uitzonderingen die in het Besluit videoconferentie 

werden opgenomen gehandhaafd moeten worden.482 

 

223. BESLUIT INRICHTING EN ORDE POLITIEVERHOOR
483

 - Zoals werd vermeld in artikel 28d, 

vierde lid NSv. dient een besluit te worden opgesteld die regels moet bepalen omtrent het 

politieverhoor. Artikel 1 voorziet in verschillende definities. Dit is wenselijk aangezien het 

alleen maar interpretatiemoeilijkheden voorkomt. Een eerste uitgangspunt van de richtlijn is 

dat ze alleen van toepssing is op verhoren waaraan ook de raadsman van de verdachte 

deelneemt. Daarenboven gaat de richtlijn niet zo ver dat zij bepaalt hoe de raadsman zijn 

bijstand moet verlenen. De raadsman bepaalt dit volledig zelf. De regels kunnen echter een 

zekere begrenzing uitmaken teneinde de orde te waarborgen. Een volgend punt is dat de 

verhorende ambtenaar steeds de leiding behoudt over het verhoor en de orde binnen het 

verhoor en de verhoorruimte handhaaft.484 Door het feit dat de advocaat naast de verdachte 

plaats neemt tijdens het verhoor blijkt men een actieve houding van de advocaat eindelijk te 

                                                           
478 Memorie van Toelichting, 7. 
479 Memorie van Toelichting, 8. 
480 Memorie van Toelichting, 26. 
481 Memorie van Toelichting, 31. 
482 Besluit van 8 mei 2006, houdende algemene eisen ten aanzien van het horen van personen per 

videoconferentie (Besluit videoconferentie), http://wetten.overheid.nl/BWBR0019836/geldigheidsdatum_23-07-

2009.  
483 Ontwerpbesluit inrichting en orde politieverhoor, Bijlage II Memorie van Toelichting, 79- 80 (hierna : 

Ontwerpbesluit inrichting en orde politieverhoor). 
484 Artikel 2 Ontwerpbesluit inrichting en orde politieverhoor. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0019836/geldigheidsdatum_23-07-2009
http://wetten.overheid.nl/BWBR0019836/geldigheidsdatum_23-07-2009
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aanvaarden.485 Deze houding mag echter niet zo ver gaan dat de advocaat op de vragen 

antwoord die men aan de verdachte stelt, bepaalt artikel 4. Teneinde de orde te bewaren, kan 

de advocaat zijn opmerkingen en vragen slechts kenbaar maken voor aanvang en na afloop 

van het verhoor.486 In artikel 6 bepaalt men nogmaals het recht van de advocaat om een 

onderbreking van het verhoor te verzoeken. Daarenboven kan hij de verhorende ambtenaar 

erop merkzaam maken dat de verdachte een vraag niet begrijpt, dat het pressieverbod niet 

wordt gerespecteerd en dat de fysieke of psychische gesteldheid van de verdachte zodanig is 

dat deze een verantwoorde voortzetting van het verhoor verhindert. Men mag geen misbruik 

maken van de bevoegdheden, wat onder andere zou kunnen leiden tot het verstoren van de 

orde van het verhoor.487 Het feit dat het verhoor door de advisering mogelijk iets langer duurt 

kan men echter niet aanmerken als een verstoring van het ordelijk verloop van het verhoor.488 

Is er toch sprake van verstoring, dan kan de hulpofficier van justitie hem volgens artikel 8 

bevelen zich uit de verhoorruimte te begeven, nadat ten minste éénmaal een waarschuwing 

werd gegeven. Artikel 9 voorziet in de bijstand van de raadsman tijdens bepaalde 

onderzoekshandelingen, zoals hierboven vermeld onder randnummer. Het is de advocaat 

verboden om opnamen te maken van het verhoor. De communicatiemiddelen waarover de 

raadsman beschikt tijdens het verhoor mogen daarenboven niet aangewend worden voor 

andere doeleinden da het ontvangen van piketmeldingen en het maken van aantekeningen. 

Deze activiteiten mogen het verhoor niet verstoren. 

 

224. ADVIES RAAD VAN STATE – In een advies van 19 februari 2015 geeft de Raad van 

State, afdeling advisering, aan dat enkele verduidelijkingen noodzakelijk zijn.489 Een 

opmerking betreft de vraag of de richtlijn van toepassing is op procedures inzake bestuurlijke 

boetes en zo ja, wat de gevolgen daarvan zijn. In de memorie van toelichting wordt namelijk 

gesteld dat de richtlijn niet van toepassing is op de buitengerechtelijke afdoening van lichte 

strafbare feiten waarvoor de verdachte niet is aangehouden. De afdeling advies meent echter 

dat de bestuurlijke boete niet zonder meer uitgesloten lijkt. 

 

                                                           
485 Artikel 3 Ontwerpbesluit inrichting en orde politieverhoor. 
486 Artikel 5 Ontwerpbesluit inrichting en orde politieverhoor. 
487 Artikel 7 Ontwerpbesluit inrichting en orde politieverhoor. 
488 J. BOKSEM, « Recht op toegang tot een advocaat in het strafproces », NtEr 2014, 346. 
489 Advies afdeling advisering Raad van State en nader rapport, 19 februari 2015, 

http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20150219/advies_afdeling_advisering_raad_4/document3/f=/vjrrnazzdz

z2.pdf.  

http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20150219/advies_afdeling_advisering_raad_4/document3/f=/vjrrnazzdzz2.pdf
http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20150219/advies_afdeling_advisering_raad_4/document3/f=/vjrrnazzdzz2.pdf


 

 
116 

225. VERSLAG -  In een verslag van 10 april 2015 oordeelt de vaste commissie voor 

Veiligheid en justitie dat de openbare behandeling van het voorstel van wet genoegzaam werd 

voorbereid.490 Het verslag bundelt alle opmerkingen van de verschillende politieke partijen, 

waardoor een publiek debat kan geopend worden met behulp van dit verslag. Het wordt nu 

dus nog afwachten welke maatregelen het effectief zal halen. In mijn ogen heeft Nederland 

echter al een goede eerste stap gezet in het proces om te komen tot een tijdige implementatie 

van Richtlijn 2013/48/EU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
490 Verslag vaste commissie voor Veiligheid en Justite, 10 april 2015, 

http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20150410/verslag/document3/f=/vjt2cmil6xzp.pdf.  

http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20150410/verslag/document3/f=/vjt2cmil6xzp.pdf
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Hoofdstuk V. Conclusies: gevolgen voor ons strafrechtslandschap 

 1.  Richtlijn 2010/64/EU 

226. LAATTIJDIG MAAR AANDACHT VOOR KWALITEIT – Hoewel België nog niet over ging tot 

een volledige implementatie van de richtlijn, zet men wel al duidelijk in op kwaliteit. De job 

van de tolk krijgt een opwaardering door allerhande opleidingen en de daarbijhorende 

certificaten, zodat zij niet langer een aanhangsel, maar een onmisbaar element van de 

strafprocedure uitmaken. Jammer genoeg ontbreken hier de gepaste loonswijzigingen. Waar 

België wel inzet op kwaliteit, zien we dat dit niet het geval is in buurlanden Frankrijk en 

Nederland. In Frankrijk ontbreekt de mogelijkheid om een beroep in te stellen n.a.v een 

probleem die zich voordeed tijdens de vertaling of vertolking. In Nederland moest een register 

zorgen voor een kwaliteitscontrole, maar in de praktijk blijkt dit een onvoldoende waarborg te 

zijn.  

 

227. UIT FOUTEN KAN MEN LEREN - Een grote lacune in zowel Frankrijk als Nederland blijkt 

de schriftelijke vertaling van de essentiële processtukken. De rechter krijgt een te grote 

appreciatiemarge en dit resulteert in een zeer beperkt aantal documenten die effectief vertaald 

worden. In Nederland betreft het enkel de dagvaarding, wat niet overeenstemt met hetgeen de 

richtlijn bepaalt. Daarenboven moet men hiertoe een zeer gedetaileerd en gemotiveerd 

verzoek indienen, waardoor de raadsman een zeer grote verantwoordelijkheid krijgt. België 

kan hier van leren en zal dus zeer duidelijk moeten definiëren welke de essentiële documenten 

in een dossier zijn. Deze moeten op eenvoudig verzoek het voorwerp uit kunnen maken van 

een vertaling en de eindverantwoordelijkheid zou bij de rechtsprekende autoriteit moeten 

liggen. De tolk moet men inzetten van zodra dit noodzakelijk is, meer concreet zelfs tijdens 

de ontmoetingen tussen advocaat en cliënt. De grootste praktische bezwaren hier zullen de 

bijkomende kosten zijn die extra bijstand van tolken en vertalers met zich meebrengen. Om 

de wapengelijkheid te garanderen is het echter noodzakelijk dat men de nodige fondsen 

uitreikt om de vertaling en vertolking te garanderen.  

 

228. KWALITEITSVEREISTEN -  Feedback over de tolken en vertalers mag men niet zomaar 

negeren. Een aanbeveling betreft het bijhouden van eventuele klachten in PORTAL, het 

intranet van de politie. Zo wordt het snel duidelijk wanneer men een kwalitatieve vertaling 

mag verwachten en ook wanneer dit niet het geval is. 
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 2.  Richtlijn 2012/13/EU 

229. LETTER OF RIGHTS – De ‘Letters of rights’ werden naar aanleiding van de Salduz-wet 

reeds ingevoerd. Het verdient volgens mij aanbeveling dat men ook overgegaat tot het 

beschikbaar stellen van deze documenten als audiobestand. Personen die omwille van een 

handicap niet in staat zijn om hun rechten te lezen, zullen ze kunnen beluisteren en kunnen 

aldus voldoende geïnformeerd worden. Deze maatregel zou inderdaad een verruiming van de 

richtlijn betekenen, maar aangezien de positie van kwetsbare personen veel aandacht krijgt, 

zou het volgens mij een goede investering uitmaken. 

 

230. ZWIJGRECHT -  Aangezien de politie-agenten iedereen meteen op de hoogte moeten 

stellen van het zwijgrecht bestaat de vrees dat verdachten minder snel bereid zullen zijn om 

een verklaring af te leggen. Daarenboven vergroot deze vrees aangezien de bijstand van een 

advocaat verplicht wordt. Zal de advocaat meehelpen aan het vinden van de waarheid? Het is 

in het belang van de cliënt dat verklaringen afgelegd worden. We moeten namelijk onthouden 

dat hier argumenten à décharge naar voren kunnen komen en niet slechts incriminerende. Na 

de invoering van de Salduz-wet is reeds gebleken dat advocaten zich (meestal) houden aan de 

deontologische regels en dan ook goed meewerken aan het verhoor. Deze trend zal zich 

volgens mij gewoon verderzetten. Een wettelijke verankering is dus een correcte oplossing. 

 

231. RECHT OP INZAGE – De richtlijn waarborgt toegang tot de essentiële stukken van de 

strafprocedure. Aangezien een concrete definitie ontbreekt is het verstandig te opteren voor 

een zo ruim mogelijk kader, waarin men reeds na de inverdenkingstelling het volledig dossier 

ter beschikking stelt. Een recht op automatische en periodieke inzage is nog niet verankerd. 

Een beperking op het recht op inzage is in sommige gevallen echter noodzakelijk. Aangezien 

enige duidelijkheid ontbreekt omtrent deze beperking boet de effectiviteit van de richtlijn aan 

waarde in. 

 3.  Richtlijn 2013/48/EU 

232. EVENWICHT TUSSEN BESCHERMING EN HAALBAARHEID VERLOREN - De richtlijn zorgt 

voor enorme beschermingsmaatregelen voor de verdachte. Dat het echter problemen met zich 

zal meebrengen dient niet uit het oog verloren te worden. Reeds na de komst van de Salduz-

wet, die minder verregaand was op het vlak van bescherming, blijkt dat het moeilijk is om 

steeds een advocaat beschikbaar te hebben. Vooral in Wallonië bljiken onvoldoende 

advocaten mee te werken aan het permanentiesysteem. Aangezien de richtlijn een grotere 
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tussenkomst van advocaten zal vereisen, zal het probleem alleen maar escaleren. Kan een 

keuze tussen een telefonisch en persoonlijk overleg volstaan? Dit kan een oplossing zijn, maar 

we mogen niet vergeten dat een fysieke aanwezigheid steeds een meerwaarde betekent. Voor 

de lichtere misdrijven kan dit dan wel weer als maatstaf dienen. Ook de financiële kant van de 

zaak blijft belangrijk. Iedereen moet toegang kunnen krijgen tot een advocaat, ook de 

minderbedeelden. De nieuwe richtlijn hieromtrent wordt dan ook met veel spanning 

afgewacht. 

 

233. PERMANENTIEDIENST ADVOCATEN – Zoals eerder vermeld, zal een groot aantal 

advocaten nodig zijn. Er zullen steeds vrijwilligers zijn, maar de vraag zal naar alle 

waarschijnlijkheid groter zijn dan het aanbod. We moeten bekijken of een verplichting tot 

aansluiting bij de permanentiedienst niet gewenst is. Een bijkomend probleem bestaat in het 

geval er meerdere verdachten moeten verhoord worden in een zaak. Men moet dan meerdere 

raadsmannen raadplegen, aangezien de advocaat de onafhankelijkheid, partijdigheid en het 

respect voor het beroepsgeheim moet waarborgen.491 Belangenconflicten zijn uit den boze.492 

Teneinde de permanentiedienst aantrekkelijker te maken zal men alvast moeten zorgen voor 

een correcte verloning waar de advocaat geen jaar op moet wachten, zoals dat nu vaak het 

geval is met het puntensysteem. Daarenboven bestaat de kans dat ook advocaten zonder 

ervaring in strafprocedures zullen terechtkomen in de permanentiedienst. Dit kan resulteren in 

slechte adviezen en het verlenen van onvoldoende waarborgen om het recht op verdediging 

effectief te realiseren. Er moet volgens mij een korte opfrissingscursus geboden worden aan 

de advocaten die ingeschreven zijn opdat de verdachten zich niet langer in een kwetsbare 

positie zouden bevinden.  

 

234. VORMGEVING POLITIEVERHOOR: AUDIOVISUELE VERHOORTECHNIEKEN – Voor de 

politie zal de implementatie van de richtlijn grote gevolgen hebben. Politiemensen zullen er 

vaker voor moeten opteren om verdachten voor verhoor mee te nemen naar het politiebureau, 

aangezien een verhoor op locatie problemen zal leveren vanwege het consultatierecht en het 

recht op verhoorbijstand. Volgens DECAIGNY betekent de verplichte aanwezigheid van een 

advocaat bij het politieverhoor een stap vooruit, maar biedt het slechts beperkt soelaas. 

                                                           
491 G.-A. DAL en J. STEVENS, « Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 23 januari 2008 en de preventie van 

het witwassen : de Ordes halen hun gelijk », RW 2008-09, 90 ; L. HUYBRECHTS, « Gebruik en misbruik van het 

beroepsgeheim inzonderheid door revisoren, accountants en advocaten », TBH 1995, 676. 
492 P. DE JAEGERE en A. VERSTRAETE, « Het recht op bijstand bij het verhoor. Een deontologische benadering 

van de taak van de advocaat », Ad Rem 2010, 12. 
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Volgens hem moet meer dan ooit het politieverhoor opnieuw vorm gegeven worden.493 De 

angst zit er namelijk in dat het verhoor een loutere formaliteit wordt en niet langer dienst kan 

doen als bewijsmiddel. Een maatregel die de aandacht verdient is het invoeren van het 

audiovisueel verhoor. Dit kan er voor zorgen dat men ongeoorloofde verhoortechnieken beter 

kan beoordelen en maakt aldus een goede waarborg voor de verdachte uit. De opnames 

kunnen van belang zijn indien betwistingen ontstaan, waardoor in feite ook de 

politieambtenaren een extra bescherming genieten. Dit feit haalt men in de rechtsleer vaak 

aan, maar blijft echter quasi onuitgevoerd wegens de praktische moeilijkheden. Artikel 112ter 

Sv. is zo goed als dode letter.494 Het financiële aspect ligt hier heel gevoelig. De politici 

moeten hun verantwoordelijkheid nemen, maar dit lijkt moeilijk wegens het electoraal belang. 

De bevolking staat namelijk niet te springen om verder te besparen teneinde de rechtsstaat op 

een behoorlijke wijze te laten functioneren. Sympathie moet hier echter niet het 

doorslaggevend middel zijn.495 In Frankrijk wordt een opname gerealiseerd via het gebruik 

van webcams. Kostprijs blijft beperkt, maar het betreft een bijkomende garantie. Wat 

eveneens een mogelijkheid zou zijn om wachttijden en laattijdige verschijningen van de 

advocaat te vermijden is het organiseren van de rechtsbijstand per videoconferentie, en dus 

niet louter voorzien in een opname van het verhoor. Het zou toelaten om de advocaat van 

thuis uit bijstand te laten leveren. Enige moeilijkheid hierbij is het vertrouwelijke gesprek 

tussen advocaat en de verhoorde. Een telefonisch gesprek in een aparte ruimte biedt hier 

eventueel een uitkomst. Aangezien het echter al zo moeilijk ligt voor de regering om 

budgetten vrij te maken voor een simpele opname blijft het maar de vraag hoe dergelijk 

voorstel zou kunnen doordringen en verwezenlijkt worden.   

 

235. SANCTIES ONTBREKEN - Één van de negatieve punten die aandacht verdient is het 

ontbreken van sancties indien er een schending van de richtlijn plaatsvindt.496 De vraag kan 

                                                           
493 T. DECAIGNY, « Antwerps hof van beroep erkent recht op bijstand advocaat bij politieverhoor », Juristenkrant 

2010, 2. 
494 P. DE JAEGERE en A. VERSTRAETE, « Het recht op bijstand bij het verhoor. Een deontologische benadering 

van de taak van de advocaat », Ad Rem 2010, 15 ; J. MAES, « Europees Hof voor de Rechten van de Mens 27 

november 2008, Salduz v. Turkije » in X, Liber Amicorum Jo Stevens, Brugge, die Keure, 2011, 501 en 513 J. 

MAES, « Pleidooi voor de demystificatie van de verhoorkamer », Orde van de dag 2009, afl. 45, 37 ; M. 

MINNAERT, « De Salduz-wet », NC 2011, 279 ; L. VAN PUYENBROECK en G. VERMEULEN, « Hoe kan de bijstand 

van een advocaat bij het verhoor in de Belgische praktijk geregeld worden ? », T.Strafr. 2009, afl. 4, 218-219 ; 

L. VAN PUYENBROECK en G. VERMEULEN, « Het recht op bijstand van een advocaat bij het politieverhoor na de 

arresten Salduz en Panovits van het EHRM », NC 2009, 97. 
495 J. MAES, « Europees Hof voor de Rechten van de Mens 27 november 2008, Salduz v. Turkije » in X, Liber 

Amicorum Jo Stevens, Brugge, die Keure, 2011, 515. 
496 A. TINSLEY, « Protecting criminal defence rights through EU law : opportunities and challenges », NJECL 

2013 (4), 475. 
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zich gesteld worden of de lidstaten wel de nodige moeite zullen doen om over te gaan tot een 

efficiënte implementatie, wetende dat geen sancties voorzien zijn. 

 

236. FINANCIËLE RECHTSBIJSTAND – Alhoewel de richtlijn niet voorziet in de regeling van 

de financiële rechtsbijstand (dit wordt zoals eerder vermeld uitgewerkt in een andere richtlijn 

waar reeds een voorstel over klaar ligt) is het duidelijk dat de uitgebreidere tussenkomst door 

advocaten de kosten van de rechtsbijstand eveneens in de hoogte zal laten schieten. Het 

puntensysteem moet namelijk uitgebreid worden tot de nieuwe taken van de advocaat (zoals 

aanwezigheid bij eerste verhoor en het verstrekken van telefonisch advies). Dit vraagt 

opnieuw om de toekenning van nieuwe budgetten. De rechtsbijstand moet men sowieso 

uitbreiden naar het vooronderzoek. Is dit echter financieel haalbaar? Het uitgangspunt is 

volgens L. VAN PUYENBROECK en G. VERMEULEN de financiering door de betrokkene zelf, 

zonder onderscheid naar al dan niet vrijheidsberoving. Zij werken vervolgens een onderscheid 

uit naargelang al dan niet een vrijheidsberoving plaatsvond. Is dit niet het geval, komt de 

onvermogende in het pro-deosysteem terecht. Aangezien hier echter al overbelasting 

waarneembaar is, halen zij ook aan dat een beperking tot de gevallen van vrijheidsberoving 

aannemelijk is. Het wordt afwachten of dit in overeenstemming zal zijn met de richtlijn 

omtrent rechtsbijstand nu deze in de maak is. Na vrijheidsberoving moet elke verdachte recht 

hebben op een gratis eerste telefoongesprek met een advocaat. Wenst de verdachte een 

persoonlijk gesprek, betalen vermogenden zelf de kosten. Een richtprijs van 100 EUR per uur 

wordt volgens VAN PUYENBROECK en VERMEULEN redelijk geacht. Een onvermogende zou 

opnieuw beroep kunnen doen op een standby-advocaat. 497 Ik denk inderdaad dat dit de enige 

mogelijkheid zal zijn om een financieel haalbare situatie te creëren.  

 

237. INFRASTRUCTUUR MOET WIJZIGEN – Aangezien vertrouwelijkheid hoog in het vaandel 

staat, moet voorzien worden in meer verhoorruimtes. Dit project zal een groot deel van het 

budget opslorpen. Het is echter een noodzakelijke investering. Gezien het tijdsbestek waarin 

alles dient plaats te vinden, is het wenselijk een standby-advocaat op het niveau van elke 

lokale balie te plaatsen. In de grotere steden zou ook een standby-advocaat in politiekantoren 

veel tijd kunnen besparen.498 De structurele aanwezigheid van advocaten op de grote 

politiebureaus zal de wachttijden aanzienlijk laten afnemen. De doorlooptijden in de gehele 

                                                           
497 L. VAN PUYENBROECK en G. VERMEULEN, « Hoe kan de bijstand van een advocaat bij het verhoor in de 

Belgische praktijk geregeld worden ? », T. Strafr. 2009, 217. 
498 L. VAN PUYENBROECK en G. VERMEULEN, « Hoe kan de bijstand van een advocaat bij het verhoor in de 

Belgische praktijk geregeld worden ? », T. Strafr. 2009, 219. 
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strafrechtsketen kunnen door de meer structurele beschikbaarheid van advocaten ook worden 

verminderd. Het verdient dan ook aandacht om dit in de praktijk te trachten te realiseren. 

4.  Algemeen 

238. ACCUSATOIRE ELEMENTEN OVERHEERSEN – De richtlijn laat een zekere ruimte voor 

interpretatie en appreciatie, waardoor we te zien gekregen hebben dat elke lidstaat zich deze 

vrijheid permitteert om de rechten niet ten volle te waarborgen. Dit houdt echter wel de 

mogelijkheid in om een versoepeling in te voeren voor landen die een inquisitoir 

strafrechtssysteem hanteren. Is dit echter voldoende? Het is voor mij duidelijk dat de 

Europese wetgeving het accusatoire systeem voor ogen heeft; de richtlijnen zijn op dergelijke 

wijze geconstrueerd. Indien men echt een ruimte van wederzijds vertrouwen wil creëren, zal 

dit enkel mogelijk zijn door een voldoende afstemming van beide systemen. Mijn inziens 

noopt dit dan ook tot een wijziging van het wetboek van strafvordering. Zonder dergelijk 

ingrijpende maatregel zal men het gewenste resultaat nooit bereiken. Eén van de gevolgen van 

de implementatie van deze richtlijnen is dus dat er steeds meer elementen van het accusatoire 

rechtssysteem worden ingevoerd in een systeem dat initieel inquisitoir van aard is. VAN 

CAUWENBERGHE wijst er op dat hierdoor het evenwicht tussen de rechten van verdediging en 

het voeren van een degelijk onderzoek op de helling wordt geplaatst.499  Volgens VAN 

CAUWENBERGHE houdt het slaafs opvolgen van Europese instructies een 

vertrouwensprobleem in aangaande de politie en magistratuur en moet men aandacht besteden 

aan de fundamentele inquisitoire aard van het Belgisch rechtssysteem. Het feit dat er slechts 

24 uur mag zitten tussen de (gerechtelijke) vrijheidsberoving en een aanhoudingsbevel, maakt 

dat het praktisch heel moeilijk is om het recht op bijstand in grote mate uit te breiden. Het 

korte tijdsbestek leent zich daar immers niet steeds toe, en al zeker niet wanneer daarenboven 

de diensten van een tolk gewenst zijn. Zou het niet gewenst zijn deze termijn uit te breiden? 

Een grondwetswijziging dient zich aan. Ons huidig systeem ondergaat een metamorfose naar 

een stelsel waarin de tegenspraak in elk stadium van het strafprocesrecht noodzakelijk wordt 

geacht. Volgens MAES spreken we hier over een onomkeerbare evolutie.500 Daar moeten we 

echter op inspelen om niet achterop te geraken en om steeds de nodige waarborgen aan de 

verdachten of beklaagden te voorzien.  

 

                                                           
499 K. VAN CAUWENBERGHE, « Het ‘Salduz’ uit de hand lopen. », 

www.politiestudies.be/userfiles/file/Van%20Cauwenberghe,%20Hoe%20sterk%20is%20de%20eenzame%20fiet

ser.pdf.  
500 J. MAES, « Europees Hof voor de Rechten van de Mens 27 november 2008, Salduz v. Turkije » in X, Liber 

Amicorum Jo Stevens, Brugge, die Keure, 2011, 516. 

http://www.politiestudies.be/userfiles/file/Van%20Cauwenberghe,%20Hoe%20sterk%20is%20de%20eenzame%20fietser.pdf
http://www.politiestudies.be/userfiles/file/Van%20Cauwenberghe,%20Hoe%20sterk%20is%20de%20eenzame%20fietser.pdf
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239. MEER BEVOEGDHEDEN EN DIALOOG - De richtlijnen zorgen er voor dat er meer 

bevoegdheden toekomen aan de nationale rechtsinstanties op het vlak van respect voor de 

rechten van verdediging. Door gebruik te maken van richtlijnen, die nochtans enkel voorzien 

in het opstellen van minimumstandaarden, kan toch een niet te onderschatten effect 

waargenomen worden. Voorwaarde echter is dat de richtlijnen voldoende duidelijk en precies 

wordt opgesteld.501 Uit voorgaande bijdrage is reeds gebleken dat die precisie niet steeds werd 

waargemaakt. De Routekaart biedt ook de mogelijkheid om in dialoog te treden met het Hof 

van Justitie op het vlak van rechten van verdediging. Zij werden veel ruimer gemaakt, 

ondanks het feit dat slechts 18 staten de bevoegdheid van het Hof van Justitie hebben 

aanvaard.502  

 

240. VERDEDIGING TE VAAK ALS SUBJECT BESCHOUWD - Daarnaast schrijven de richtlijnen 

de lidstaten enkel voor om in een infrastructuur te voorzien die voldoet aan een strafprocedure 

die de rechten van verdediging erkent. De verdediging wordt hier echter al te vaak als subject 

beschouwd en niet als het object van de procedure. Er ligt aldus een zeer grote 

verantwoordelijkheid in de handen van de lidstaten die er voor moeten zorgen dat de rechten 

van verdediging effectief gewaarborgd blijven.503 Meer concrete maatregelen zijn gewenst 

teneinde samenhang te verzekeren. 

 

241. VOLLEDIGE INTEGRATIE NOODZAKELIJK - Om er in de toekomst effectief voor te 

zorgen dat de procedurele rechten op verdediging gewaarborgd worden, is het volgens mij 

zeer belangrijk dat de EU zich als instelling aan het EVRM verbindt. De beoogde toetreding 

heeft nog niet plaatsgevonden.504 De uniformiteit van de bescherming zal echter versterkt 

worden wanneer een volledigere integratie kan plaatsvinden.505 De debatten hieromtrent zijn 

reeds gestart, maar zullen zoals gewoonlijk enkele jaren in beslag nemen. 

 

242. INVESTEREN IN POLITIE NOODZAKELIJK – Aangezien alle richtlijnen enige impact 

hebben op de eerste momenten in het politiekantoor zal geïnvesteerd moeten worden in een 

goede en passende opleiding voor politie-agenten (en verhorend ambtenaren). Door de 
                                                           
501 A. TINSLEY, « Protecting criminal defence rights through EU law : opportunities and challenges », NJECL 

2013 (4), 470. 
502 Ibid, 471. 
503 K. BARD, « The Impact of the Lisbon Reform Treaty in the Field of Criminal Procedural Law », NJECL 2011, 

17. 
504 J. LENSING, « Grondrechten van de EU in de Nederlandse straf(proces)rechtelijke praktijk », Strafblad 2012, 

20. 
505 J. PIRIS, The Lisbon Treaty : A Legal and Political Analysis, Cambridge, University Press 2010, 164.  
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richtlijnen moet men de administratieve processen aanpassen en de opleidingen moeten de 

mensen op het veld hierop voorbereiden. Er zullen daarenboven ook nieuwe aanwervingen 

moeten gebeuren. Aangezien meer politiepersoneel zich zal moeten bekommeren om de 

verhoren en alles wat daarbij gepaard gaat, betekent dit dat ze minder werk op gebied van 

opsporing kunnen verrichten. Een nieuw evenwicht zal men moeten realiseren, hetgeen 

verwezenlijkt kan worden via aanwervingen.  

 

243. WERK VAN LANGE ADEM - De preambule van Richtlijn 2013/48/EU zelf wijst in (9) op 

het feit dat de routekaart een werk van lange adem wordt. Er kan en mag niet verwacht 

worden dat één richtlijn op zich een optimale efficiëntie met zich mee brengt. Slechts 

wanneer alle onderdelen ten uitvoer zijn gelegd, mag dit verwacht worden. Is dit effectief zo? 

Het is duidelijk dat elke richtlijn verwijst naar de eerdere verwezenlijkingen en de komst van 

nieuwe richtlijnen. Men probeert een samenhang te creeëren, maar echte eindconclusies zijn 

na de komst van één richtlijn uit den boze aangezien er weer een andere richtlijn op komst is 

die nogmaals bepaalde wijzigingen met zich zal meebrengen. Het is dus enigszins wel correct 

te stellen dat een optimale efficiëntie pas bereikt zal worden aan het einde van de rit. Het 

einddoel moet echter tijdens elke totstandkoming van de aparte richtlijnen in acht genomen 

worden, waardoor toch een zekere kwaliteitsgarantie en versteviging van de rechten 

geleidelijk tot stand komt. 

 

244. ALGEMENE SLOTCONCLUSIE – De richtlijnen leren ons vandaag dat wijzigingen aan 

ons rechtssysteem zich opdringen. Deze moeten een kwalitatieve waarborg betekenen voor de 

verdachten tijdens hun strafprocedure. De lidstaten moeten een afweging maken tussen deze 

waarborgen en de (financiële) mogelijkheden waarover zij beschikken. Het recht op een 

eerlijk proces moet echter steeds de maatstaf blijven. De aangenomen richtlijnen zorgen zeker 

en vast voor een versteviging van de rechten van verdediging. Tot een optimale efficiëntie 

zijn we vandaag nog niet gekomen, maar de eerste stappen zijn gezet. Het wordt uitkijken 

naar de komst van nieuwe richtlijnen die de Routekaart uiteindelijk zullen vervolledigen. Pas 

dan kan overgegaan worden tot een volledige eindbeoordeling van de genomen maatregelen. 
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informatie in strafprocedures, Pb.L 1 juni 2012, afl. 142, 1.  

 

Richtlijn Europees Parlement en Raad nr. 2013/48/EU, 22 oktober 2013 betreffende het recht 

op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een 

Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de 

vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de 

vrijheidsbeneming, Pb.L. 6 november 2013, afl. 294, 1. 

 

SEC(2009)916 (Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad betreffende het recht op tolk- en 

vertaaldiensten).  

 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (Geconsolideerde Versie), Pb.C 26 

oktober 2012, afl. 326, 47. 

 

Verdrag van Wenen van 24 april 1963 inzake consulair verkeer, 

http://wetten.overheid.nl/BWBV0004334/geldigheidsdatum_04-01-2015. 

 

Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het 

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap van 13 december 2007, Pb.C 17 

december 2007, afl. 306. 

 

 2.  Belgische wetgeving 

Wetboek van strafvordering 17 november 1808, BS 27 november 1808. 

Strafwetboek 8 juni 1867, BS 9 juni 1867, erratum BS 5 oktober 1867, 3133. 

Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, BS 22 juni 1935. 

Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen 

die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit 

veroorzaakte schade, BS 15 april 1965, 4014. 

http://wetten.overheid.nl/BWBV0004334/geldigheidsdatum_04-01-2015
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Wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, 

BS 25 april 1878, 0. 

Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, BS 14 augustus 1990, 15779. 

Wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het 

opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek, BS 2 april 1998, 10027. 

Wet van 13 augustus 2011 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet 

van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en 

aan elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een 

advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan (wet Salduz), BS 5 september 2011, 

56347. 

Wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen betreffende justitie, BS 31 januari 

2013, 5286. 

Wet 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, BS 14 mei 2014, 39045. 

Koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten 

in strafzaken, BS 30 december 1950. 

 

Koninklijk besluit van 16 december 2011 tot uitvoering van artikel 47bis, §4, van het 

Wetboek van Strafvordering, BS 23 december 2011, 80387. 

 

Bijlage bij het Koninklijk besluit van 10 mei 2006 houdende vaststelling van de 

deontologische code van de politiediensten, BS 20 mei 2006, 27086. 

 

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, Parl.St. Kamer 2010-11, Verslag namens de 

Commissie voor de Justitie (inleidende uiteenzetting door de minister van Justitie), 10. 

 

Wetsvoorstel houdende het statuut van beëdigde vertaler, tolk of vertaler-tolk, Parl.St. Kamer 

2010, nr. 53K0322/001. 
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Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, 

en van het Wetboek van Strafvordering, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen die 

van zijn vrijheid wordt beroofd rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te 

raadplegen en door hem te worden bijgestaan, Parl.St. Senaat 2010-11, nr. 5-663/1, 26.  

 

Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een 

nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor 

beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken, Parl.St. Kamer 2013-14, nr. 53K1499/006. 

 

Wetsontwerp tot invoeging van een hoofdstuk VIbis houdende de aanwijzingsvoorwaarden 

voor de beëdigde vertalers en tolken in de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 

gerechtszaken en tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, Parl.St. Kamer 2005-06, 

nr. 51K2636/001. 

 

Adv.Rvs, Parl.St. Kamer 1279/002. 

 

Algemene beleidsnota Justitie, Parl.St. Kamer 2013-14, nr. 53K2096/032, 36. 

 

BTW op tolken in uitvoering van een gerechtelijke opdracht, 27 november 2013, 

C2013/09517, BS. 4 december 2013, 95907-95910. 

 

Verslag namens de Commissie voor de Justitie, Parl.St. Kamer 1279/005. 

 

 3.  Nederlandse wetgeving 

Wetboek van Strafvordering, 15 januari 1921, http://www.wetboek-

online.nl/wet/Wetboek%20van%20Strafvordering.html. 

Wet van 18 juni 1998 tot vaststelling van een Penitentiaire beginselenwet en daarmee verband 

houdende intrekking van de Beginselenwet gevangeniswezen met uitzondering van de 

artikelen 2 tot en met 5 en wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van 

Strafvordering alsmede enige andere wetten, 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0009709/geldigheidsdatum_15-04-2015. 

http://www.wetboek-online.nl/wet/Wetboek%20van%20Strafvordering.html
http://www.wetboek-online.nl/wet/Wetboek%20van%20Strafvordering.html
http://wetten.overheid.nl/BWBR0009709/geldigheidsdatum_15-04-2015
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Wet van 11 oktober 2007 houdende regels inzake de beëdiging van tolken en vertalers en de 

kwaliteit en de integriteit van tolken en vertalers, Stb. 2007, 375, 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0022704/geldigheidsdatum_29-04-2015. 

Wet van 28 februari 2013 tot implementatie van richtlijn nr. 2010/64/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking en vertaling in 

strafprocedures (PbEU L 280), Stb. 2013/85, 12 maart 2013, 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2013-85.html. 

Wet van 5 november 2014 houdende implementatie van richtlijn nr. 2012/13/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het recht op informatie in 

strafprocedures (PbEU L 142), Sb. Nl. 2014, 433. 

Besluit van 10 december 2001, houdende regels voor de orde van dienst binnen de gerechten 

(Besluit orde van dienst gerechten), Sb. Nl. 20 december 2001, 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0013132/geldigheidsdatum_11-01-2013.   

 

Besluit van 22 januari 2002, houdende vaststelling van regels omtrent de toepassing van enige 

maatregelen in het belang van het onderzoek, 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0013362/geldigheidsdatum_15-04-2015. 

 

Besluit van 8 mei 2006, houdende algemene eisen ten aanzien van het horen van personen per 

videoconferentie (Besluit videoconferentie), 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0019836/geldigheidsdatum_23-07-2009. 

 

Besluit van 15 december 2011, houdende regels inzake het procesdossier en de kennisneming 

en de verstrekking van afschriften van processtukken gedurende het voorbereidende 

onderzoek (Besluit processtukken in strafzaken), Sb. Nl. 22 December 2011, 602, 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2011-602.html. 

 

Besluit van 21 juni 2013 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 

28 februari 2013 tot implementatie van richtlijn nr. 2010/64/EU van het Europees Parlement 

en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking en vertaling in 

strafprocedures (PbEU L 280) (Stb. 2013, 85), Stb 2013/268, 2 juli 2013, 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2013-268.html.  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0022704/geldigheidsdatum_29-04-2015
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2013-85.html
http://wetten.overheid.nl/BWBR0013132/geldigheidsdatum_11-01-2013
http://wetten.overheid.nl/BWBR0013362/geldigheidsdatum_15-04-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0019836/geldigheidsdatum_23-07-2009
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2011-602.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2013-268.html
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Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees parlement en de Raad van 22 

oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures ter 

uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te 

laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te 

communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (PbEU L294), 

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34157_recht_op_toegang_tot_een. 

 

Memorie van antwoord 7 oktober 2014, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33871-

b.html. 

 

Memorie van Toelichting, Wetsvoorstel recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures, 

https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20150219/memorie_van_toelichting_5/document3/f

=/vjsan6uzlczf.pdf. 

 

Ontwerpbesluit inrichting en orde politieverhoor, Bijlage II, Memorie van Toelichting, 

Wetsvoorstel recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures, 

https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20150219/memorie_van_toelichting_5/document3/f

=/vjsan6uzlczf.pdf, 79- 80. 

 

Advies afdeling advisering Raad van State en nader rapport, 19 februari 2015, 

http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20150219/advies_afdeling_advisering_raad_4/docum

ent3/f=/vjrrnazzdzz2.pdf. 

 

Verslag vaste commissie voor Veiligheid en Justite, 10 april 2015, 

http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20150410/verslag/document3/f=/vjt2cmil6xzp.pdf. 

 

 4.  Franse wetgeving 

Code de procédure pénale, 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154. 

 

Loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023860729&dateTex

te=&categorieLien=id. 

 

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34157_recht_op_toegang_tot_een
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33871-b.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33871-b.html
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20150219/memorie_van_toelichting_5/document3/f=/vjsan6uzlczf.pdf
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20150219/memorie_van_toelichting_5/document3/f=/vjsan6uzlczf.pdf
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20150219/memorie_van_toelichting_5/document3/f=/vjsan6uzlczf.pdf
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20150219/memorie_van_toelichting_5/document3/f=/vjsan6uzlczf.pdf
http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20150219/advies_afdeling_advisering_raad_4/document3/f=/vjrrnazzdzz2.pdf
http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20150219/advies_afdeling_advisering_raad_4/document3/f=/vjrrnazzdzz2.pdf
http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20150410/verslag/document3/f=/vjt2cmil6xzp.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023860729&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023860729&dateTexte=&categorieLien=id
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Loi n°2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de 

la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de 

la France, 

www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027805521&categorieLien

=id.  

 

Loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du 

Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le 

cadre des procédures pénales (1), 

www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028989964&categorieLien

=id. 

 

Décret n°97-180 du 28 février 1997 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie. 

Décrets en Conseil d’Etat) et relatif à la remise de la reproduction des pièces d’une procédure 

d’instruction à une personne détenue, 

www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005622934. 

 

Décret n° 2013-958 du 25 octobre 2013 portant application des dispositions de l’article 

préliminaire et de l’article 803-5 du code de procédure pénale relatives au droit à 

l’interprétation et à la traduction, 

www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028115175&categorieLien

=id. 

 

Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069158.  

 

Circulaire du 31 octobre 2013 relative à la présentation des dispositions de la loi n° 2013-711 

du 5 août 2013 et du décret n° 2013-958 du 25 octobre 2013 relatives à la mise en œuvre du 

droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, 

www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1327250C.pdf. 

 

§2. Rechtspraak 

 1. Europese rechtspraak 

EHRM 28 november 1978, nr. 6210/73, Luedicke, Belkacem en Koç/Duitsland. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027805521&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027805521&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028989964&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028989964&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005622934
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028115175&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028115175&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069158
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1327250C.pdf
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EHRM 13 mei 1980, nr. 6694/74, Artico/Italië. 

EHRM 6 december 1988, nr. 10590/83, Barbera, Messegue and Jabardo/ Spanje. 

EHRM 30 maart 1989, nr. 10444/83, Lamy/België. 

EHRM 19 december 1989, nr. 9783/82, Kamasinski/Oostenrijk. 

EHRM 19 december 1989, nr. 10964/84, Brozicek/Italië. 

EHRM 28 augustus 1991, nrs. 11170/84, 12876/87, 13468/87, Brandstetter/Oostenrijk.  

EHRM 16 december 1992, nr. 65518/01, Edwards/VK. 

EHRM 25 maart 1999, nr. 25444/94, Pélissier en Sassi/France. 

EHRM 16 februari 2000, nr. 27052/95, Jasper/VK. 

EHRM 25 juli 2000, nr. 23969/94, Mattoccia/Italië. 

EHRM 30 januari 2001, nr. 35683/9_97, Vaudelle/Frankrijk. 

EHRM 24 september 2002, nr. 32771/96, Cuscani/Verenigd Koninkrijk. 

EHRM 14 januari 2003, nr. 2689/95, Lagerblom/Zweden. 

EHRM 24 juni 2003, nr. 39482/98, Dowsett/VK. 

EHRM 15 mei 2005, nr. 46331/99, Ocalan/Turkije. 

EHRM 6 september 2005, nr. 65518/01, Salov/Oekraïne. 

EHRM 10 augustus 2006, nr. 54784/00, Padalov/Bulgarije. 

EHRM 18 oktober 2006, nr. 18114/02, Hermi/Italië. 

EHRM 27 maart 2007, nr. 32432/96, Talat Tunc/Turkije. 

EHRM 27 november 2008, nr. 36391/02, Salduz/Turkije. 

EHRM 17 februari 2009, nr. 16500/04, Ibrahim Oztürk/Turkije 

EHRM 11 maart 2009, nr. 4268/04, Panovits/Cyprus. 

EHRM 19 mei 2009, nr. 16404/03, Shabelnik/Oekraïne. 

EHRM 28 juli 2009, nr. 6318/02, Zeki Bayhan/Turkije. 
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EHRM 13 oktober 2009, nr. 7377/03, Dayanan/Turkije. 

EHRM 13 oktober 2009, nr. 24829/03, Fatma Tunç/Turkije. 

EHRM 8 december 2009, nr. 9762/03, Savas/Turkije, par. 64-71. 

EHRM 21 december 2010, nr. 31814/03, Hovanesian/Bulgarije. 
 

EHRM 2 maart 2010, nr. 16147/08, Bouglame/België. 
 

EHRM 1 april 2010, nr. 42371/02, Pavlenko/Rusland. 
 

EHRM 20 april 2010, nr. 12315/04 en nr. 17605/04, Laska en Lika/Albanië. 

 

EHRM 29 juni 2010, nr. 12976/05, Karadag/Turkije. 

 

EHRM 14 oktober 2010, nr. 1466/07, Brusco/Frankrijk. 

 

EHRM 28 oktober 2010, nr. 22313/04, Leonid Lazarenko/Oekraïne. 

 

EHRM 28 juni 2011, nr. 4429/09, Sebalj/Kroatië. 

 

HvJ C-187/01 en C-385/01, Gözütok en Brügge, 2003. 

 2. Belgische rechtspraak 

Arbitragehof 24 juni 1998, BS 25 september 1998. 

Arbitragehof 13 januari 1999, BS 2 april 1999. 

GwH 14 februari 2013, nr.7/2013. 

Cass. 17 augustus 1977, Arr.Cass. 1977, 1142.  

Cass. 8 februari 1983, AR 7806, Arr.Cass. 1982-83, 748. 

Cass. 5 oktober 1983, AR 3230, Arr.Cass. 1983-84, 146. 

Cass. 3 december 1985, AR 9053, Arr.Cass. 1985-86, 481.  

Cass. 9 april 1986, AR 4967, Arr.Cass. 1985-86, 1064. 

Cass. 8 oktober 1986, AR 5105, Arr.Cass. 1986-87, 156.  

Cass. 10 mei 1988, AR 1950, Arr.Cass. 1987-88, 1180. 

Cass. 9 augustus 1989, RW 1989-90, 882. 

Cass. 6 maart 1990, AR 3481,  Arr.Cass. 1990-91, 882. 
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Cass. 19 maart 1991, AR 517, Arr.Cass. 1990-91, 762. 

Cass. 23 april 1991, AR 5570, Arr.Cass. 1990-91, 867. 

Cass. 8 april 1992, AR 9773,  Arr.Cass. 1991-92, 769. 

Cass. 2 januari 1996, AR P.95.1299.N, Arr.Cass. 1996, 6. 

Cass. 26 maart 1996, AR P.94.1558.N, Arr.Cass. 1996, 238. 

Cass. 14 januari 1997, AR P.97.0005.N, Arr.Cass. 1997, 67. 

Cass. 30 december 1997, RW 1998-99, 364, noot A. VANDEPLAS. 

Cass. (verenigde kamers) 16 september 1998 AR A.94.0001.F, Rev.dr.pén. 1999, 106. 

Cass. 29 september 1998, AR P.03.1019.F, Arr.Cass. 1998, 920. 

Cass. 13 januari 1999, P.98.9412.F, http://jure.juridat.just.fgov.be. 

Cass. 2 november 1999, AR P.98.1366.N, Arr.Cass. 1999, 1365.  

Cass. 14 december 1999, Arr.Cass. 1999, 678. 

Cass. 4 december 2002, P.02.1553.F., http://jure.juridat.just.fgov.be.   

Cass. 22 juli 2003, AR P.03.1019.F, Arr.Cass. 2003, 1553. 

Cass. 28 januari 2004, AR P.03.1339.F, Arr.Cass. 2004, 141.  

Cass. 28 januari 2004, AR P.03.1339.F, RW 2005-06, 499, noot A. VANDEPLAS. 

Cass. 9 augustus 2005, AR P.05.0959.F, Pas. 2005, 1510. 

Cass. 25 januari 2006, AR P.05.1451.F, Arr.Cass. 2006, 21. 

Cass. 3 oktober 2007, P.07.1372.F., http://jure.juridat.just.fgov.be.    
 

Cass. 31 maart 2010, P.10.0504.F, http://jure.juridat.just.fgov.be 

Cass. 5 mei 2010, P.10.0257.F, http://jure.juridat.just.fgov.be. 

Cass. 26 mei 2010, P.10.0503.F, http://jure.juridat.just.fgov.be 
 

Cass. 9 juni 2010, P.10.0931.F, http://jure.juridat.just.fgov.be. 

Cass. 22 juni 2010, P.10.0872.N, http://juridat.just.fgov.be. 
 

Cass. 23 november 2010, P.10.0583.N, http://jure.juridat.just.fgov.be. 

http://jure.juridat.just.fgov.be/
http://jure.juridat.just.fgov.be/
http://jure.juridat.just.fgov.be/
http://jure.juridat.just.fgov.be/
http://jure.juridat.just.fgov.be/
http://jure.juridat.just.fgov.be/
http://jure.juridat.just.fgov.be/
http://juridat.just.fgov.be/
http://jure.juridat.just.fgov.be/


 

 
135 

 

Cass. 5 januari 2011, P.10.1618.F, http://jure.juridat.just.fgov.be. 

Cass. 20 december 2011, P. 11.0447.N, http://jure.juridat.just.fgov.be. 

Cass. 24 januari 2012, P.12.0106.N, http://jure.juridat.just.fgov.be. 

Antwerpen (9de k.), 24 december 2009, nr. 973P09, www.juridat.be. 

Rb. Gent 20 september 2010, NC 2013, 453. 

 3. Nederlandse rechtspraak 

ECLI :NL :GHDHA : 2014 : 2018. 

HR 22 november 1983, NJ 1984, 805. 

HR 16 december 1997, NJ 1998, 352, noot ‘T HART. 

HR 16 december 1998, NJ 1998, 352. 

HR 12 maart 2002, NJ 2002, 448. 

HR 6 november 2007, NJ 2008, 599. 

ECLI :NL :HR :2009 :BH 3079, NJ 2009, 349. 

ECLI :NL :HR :2013 :BY5321, NJ 2013, 308. 

HR 16 april 2013, nr. S 11/04486 J, 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2013:BY5706. 

HR 1 april 2014, ECLI :NL :HR :2014 :770, NJ 2014, 268. 

 4. Franse rechtspraak 

Cass. (Ch. Crim.) 29 mars 1994, Bull.Crim, n° 118. 
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