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INLEIDING 

Het strafprocesrecht is het thema waarbinnen het onderwerp van deze uiteenzetting 

kadert. Door de Wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het 

stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek1, heeft het 

strafprocesrecht een positieve wending gekregen. 

Tot de voormelde Wet van 1998, ook de Wet Franchimont of kleine Franchimont 

genoemd, was de in 1830 door ons strafprocesrecht overgenomen Franse Code d’instruction 

criminelle nog steeds van kracht, weliswaar met enkele wijzigingen. Dit Franse wetboek 

dateerde van 1808. Ons toenmalige Wetboek van strafvordering dat hierop geïnspireerd 

was, kon dus als sterk verouderd worden beschouwd. Toch duurde het tot het einde van de 

20ste eeuw vooraleer ons Wetboek van strafvordering grondig aangepast werd. Nochtans 

was het zo dat de oorspronkelijke Grondwet van 1830 reeds een artikel voorzag voor 

vervanging van de Napoleontische wetgeving door een eigen wetgeving.2 

Over de tijd heen zijn heel wat initiatieven genomen om het Wetboek van strafvordering 

te moderniseren. Geen van deze initiatieven resulteerde echter in een aangepaste 

wetgeving. Het feit dat het Wetboek van strafvordering niet meer voldeed aan de vereisten 

van een goede strafrechtsbedeling werd duidelijk door een hele reeks mislukkingen 

verspreid in de tijd. Naar aanleiding van de aanslagen van de Bende van Nijvel (1982 - 1985) 

werd een parlementaire commissie geïnstalleerd met als resultaat de oprichting van een 

Commissie Strafprocesrecht. De hoofdopdracht van deze Commissie bestond erin de nodige 

hervormingen in kaart te brengen. De aanzet naar een beter strafproces was hier gegeven.3 

Na de Dutroux-affaire, die begon in 1996, en de daarop volgende witte marsen werd 

uiteindelijk de Wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het 

stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek ingevoerd. 

Deze Wet van 1998, die in werking trad op 2 oktober 1998, kenmerkt zich door haar 

aandacht voor het slachtoffer en de verdachte. Dit heeft als rechtstreeks gevolg dat aan deze 

partijen meer rechten worden toegekend in vergelijking tot vroeger. Door de Wet 

                                                      
1
 Wet 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en 

het gerechtelijk onderzoek, BS 2 april 1998, 10.027. 
2
 P. GEVAERT, Het gerechtelijk onderzoek, Gent, Story Publishers, 2006, 12. 

3
 I. DELBROUCK, “De wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het 

oopopsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek”, Limb. Rechstl. 1998, 61. 
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Franchimont is het onderwerp van deze uiteenzetting, namelijk de inverdenkingstelling, in 

een wettelijk kader gegoten. De inverdenkingstelling is een welbepaalde status die aan een 

verdachte kan worden toebedeeld in het gerechtelijk onderzoek. In de periode voor de Wet 

Franchimont van 12 maart 1998 was deze status niet wettelijk vastgelegd en werden er ook 

geen rechten gekoppeld aan die inverdenkingstelling. Het enige gevolg was (en dit gevolg is 

er nog steeds) dat het parket in zijn eindvordering een richting moest vorderen met 

betrekking tot de inverdenkinggestelde in kwestie. Bijgevolg moest en moet nu nog steeds 

ook in de beschikking van de raadkamer een richting worden gegeven aan de tenlastelegging 

van de inverdenkinggestelde, dit kan bijvoorbeeld een verwijzing naar de correctionele 

rechtbank of een buitenvervolgingstelling zijn. Na de invoering van de Wet Franchimont kan 

de verdachte in het gerechtelijk onderzoek onder bepaalde voorwaarden het statuut van 

inverdenkinggestelde en de daarbij horende rechten krijgen; rechten die hij tijdens het 

opsporingsonderzoek niet had. 

De Belgische en Europese rechtspraak spelen in deze uiteenzetting een grote rol. Aan de 

hand van vonnissen en arresten kan een inzicht in de praktijk worden verworven. De 

rechtsleer vormt hierbij een aanvulling. De voorbereidende werken leren ons de inzichten 

die de Commissie Strafprocesrecht hanteerde bij het opstellen van de Wet Franchimont. 

Het opzet van deze uiteenzetting bestaat erin de rechtsfiguur van de inverdenkingstelling 

nader te onderzoeken. Zoals de inleiding ook laat uitschijnen, wordt eerst en vooral stil 

gestaan bij de totstandkoming van de fameuze Wet van 12 maart 1998 tot verbetering van 

de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk 

onderzoek. In hoofdstuk 1 wordt dan ook besproken hoe men uiteindelijk tot het besef van 

de noodzaak aan verandering is gekomen. De Bendecommissie heeft de problemen hierbij in 

kaart gebracht en aan de Commissie Strafprocesrecht is de opdracht toevertrouwd om een 

nieuw Wetboek van strafvordering uit te werken. De Wet van 12 maart 1998 situeert zich in 

de eerste fase van de werkzaamheden en het nog niet in werking getreden voorontwerp van 

Wetboek van strafprocesrecht, de grote Franchimont genaamd, maakt deel uit van de 

tweede fase. Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de persoon van de 

onderzoeksrechter. Aangezien de onderzoeksrechter een spilfiguur is in het gerechtelijk 

onderzoek, wordt hem dan ook een cruciale rol toebedeeld bij de inverdenkingstelling. Hij is 

immers verantwoordelijk voor het al dan niet in verdenking stellen van de verdachte. 

Hoofdstuk 3 maakt de vergelijking tussen de inverdenkingstelling van vroeger en nu. Aan de 
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hand van het artikel 61bis Wetboek van strafvordering (hierna: “Sv.”) wordt het huidige 

begrip ‘inverdenkingstelling’ en zijn inhoud toegelicht. Het onderscheid tussen het eerste en 

het tweede lid van het artikel wordt uit de doeken gedaan en er wordt ingegaan op de 

plannen de lege ferenda. Hierop volgend worden in hoofdstuk 4 de rechten besproken die 

ter beschikking worden gesteld van de inverdenkinggestelde. Het gaat zowel over het 

verzoek tot inzage in het strafdossier als het verzoek tot bijkomende 

onderzoekshandelingen. Ook de mogelijkheden om in de loop van het gerechtelijk 

vooronderzoek onregelmatigheden te laten onderzoeken, hoort hierbij. Er wordt ingegaan 

op de verschillende voorstellen die de grote Franchimont heeft gedaan omtrent deze 

rechten van verdediging. Het grootste deel van deze uiteenzetting wordt echter gewijd aan 

de knelpunten die omtrent de inverdenkingstelling de kop op steken. Hoofdstuk 5 somt alle 

onvolkomenheden op en poogt oplossingen voor te stellen. In het algemeen kan gesteld 

worden dat de rechten van verdediging in rekening moeten worden genomen om de 

inverdenkingstelling op een regelmatige manier tot stand te laten komen. Om de eventuele 

inspiratie voor de oplossingen te kunnen situeren, wordt ook kort aandacht besteed aan 

onze buurlanden Nederland en Frankrijk in het zesde en daarmee laatste hoofdstuk. Deze 

landen staan met betrekking tot sommige aspecten van de rechten van verdediging een 

stapje verder dan België. Art. 6 EVRM speelt bij de inverdenkingstelling een belangrijke rol 

aangezien deze hoedanigheid zoals gezegd rechten ter verdediging van de 

inverdenkinggestelde doen ontstaan. 
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Hoofdstuk 1 : GESCHIEDENIS 

1.1  Bewustwording van de noodzaak aan verandering 

1. Het is een historisch gegeven dat het politieke beleidsniveau steeds weinig aandacht 

heeft gehad voor de uitbouw van een strafrechtelijk beleid. Vanaf de jaren ‘80 werden er 

echter verschillende parlementaire onderzoekscommissies opgericht. Die werden één na 

één opgestart om de pijnpunten van ondermeer het strafproces bloot te leggen. De jaren ’90 

kenmerken zich dan ook door onrust en onzekerheid, die grotendeels door de commissies en 

hun verslagen of reacties werden te weeg gebracht.4 

2. Deze hervormingswoede vond zijn voedingsbodem in een groeiende onvrede bij de 

bevolking over de werking en de organisatie van justitie en politie. Een gevoel van onvrede 

dat ook aanwezig was bij de ambtenaren van justitie zelf. De misdrijven gepleegd door de 

Bende van Nijvel (1982 - 1985) hadden het slecht functioneren van justitie en politie zodanig 

onder de aandacht van de publieke opinie gebracht dat een beleidsmatig ingrijpen 

noodzakelijk was. 

 

1.2  De Bendecommissie 

3. De parlementaire onderzoekscommissie naar de wijze waarop de bestrijding van het 

banditisme en het terrorisme werd georganiseerd, beter gekend als de Bendecommissie, 

ging met haar opdracht van start op 24 mei 1988 onder het voorzitterschap van André 

Bourgeois.5 De oprichting van de parlementaire onderzoekscommissie vond haar 

rechtstreekse oorsprong in de aanslagen van de Bende van Nijvel. Door het onderzoek 

waren twee hoofdproblemen aan het licht gekomen. Ten eerste slaagde men er niet in de 

daders te ontmaskeren en ten tweede waren er ook connecties aan het licht gekomen 

tussen de bende zelf en (ex)leden van de Rijkswacht.6 De ontevredenheid omtrent politie en 

                                                      
4
 B. DE RUYVER, “De reorganisatie van de reguliere politiediensten in het licht van de parlementaire 

onderzoekscommissies ‘Dutroux’ en ‘Bende van Nijvel’”, in C. FIJNAUT, B. DE RUYVER en F. GOOSSENS (eds.), De 
reorganisatie van het politiewezen, Universitaire Pers, Leuven, 1999, 44. 
5
 L. ARNOU, “Strafrechtspleging voor de 21

ste
 eeuw. Beknopt overzicht van de inhoud en de beleidsvoorstellen 

van het verslag van de Bendecommissie”, RW 1990 - 91, 975. 
6
 L. ARNOU, “Strafrechtspleging voor de 21ste eeuw. Beknopt overzicht van de inhoud en de beleidsvoorstellen 

van het verslag van de Bendecommissie”, RW 1990 - 91, 970. 
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justitie was altijd wel al sluimerend aanwezig geweest maar kende nu een hoogtepunt. De 

opdracht van de Commissie was daarom als volgt omschreven:  

“Zonder een onderzoek te mogen instellen over een aan de gang zijnd gerechtelijk 

onderzoek of procedure, dient de Commissie na te gaan:  

1° welke diensten bij deze bestrijding betrokken zijn; 

2° welke de bevoegdheden zijn van deze diensten; 

3° welke hun verantwoordelijkheden zijn; 

4° op welke wijze deze diensten hun informatie verzamelen; 

5° hoe deze diensten werken; 

6° hoe zij gestructureerd zijn; 

7° over welke middelen deze diensten beschikken; 

8° hoe de werking van deze diensten wordt gecoördineerd.”7 

4. In haar verslag dat werd neergelegd op 30 april 1990, kaartte de Commissie 

ondermeer het probleem van het disfunctioneren van justitie aan.8 Op 5 juni 1990 stelde de 

toenmalige regering9 haar Pinksterplan voor. Met dit plan wou de regering invulling geven 

aan de aanbevelingen van de Bendecommissie. De in het Pinksterplan opgenomen acties 

waren duidelijk beïnvloed door de aanbevelingen van de Commissie, alhoewel de regering 

niet op alles wat door de Commissie werd voorgesteld, is ingegaan.10 Het Pinksterplan bevat 

twee onderscheiden delen: enerzijds een deel ‘justitie’, anderzijds een deel ‘politie’. Aan de 

uitvoering van het onderdeel ‘justitie’ werd echter weinig uitvoering gegeven. 

5. Een van de aanbevelingen van de Bendecommissie had betrekking op de dubbele 

hoedanigheid van de onderzoeksrechter. Hij was zowel rechter als officier van de 

gerechtelijke politie. Volgens de Commissie was deze dubbele hoedanigheid een inbreuk op 

het in de Grondwet verankerde principe van de scheiding der machten en bijgevolg een 

oorzaak van problemen, aangezien onderzoeksrechters niet voorbereid zouden zijn op het  

                                                      
7
 Verslag over het parlementair onderzoek naar de wijze waarop de bestrijding van het banditisme en het 

terrorisme georganiseerd wordt, Parl. St. Kamer 1989 - 90, nr. 59/8, 11 - 12. 
8
 L. ARNOU,“Strafrechtspleging voor de 21ste eeuw. Beknopt overzicht van de inhoud en de beleidsvoorstellen 

van het verslag van de Bendecommissie”, RW 1990 - 91, 969. 
9
 De regering Martens VIII (9 mei 1988 - 29 september 1991). 

10
 L. ARNOU, “Strafrechtspleging voor de 21ste eeuw. Beknopt overzicht van de inhoud en de beleidsvoorstellen 

van het verslag van de Bendecommissie”, RW 1990 - 91, 977. 
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politiewerk.11 Het arrest De Cubber12, geveld door het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens, zag in 1984 reeds een inbreuk op het art. 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten 

van de Mens (hierna: “EVRM”). Dit artikel waarborgt het recht op een eerlijk proces. Het feit 

dat een onderzoekrechter in zijn hoedanigheid van rechter uitspraak doet in de 

correctionele rechtbank over een strafzaak waarin hij ook is opgetreden als officier van 

gerechtelijke politie gebeurt met miskenning van de bepalingen van het EVRM. Het schendt 

namelijk het recht op een onpartijdige rechter.13 Als oplossing werd voorgesteld om de 

figuur van ‘onderzoeksrechter’ om te vormen tot een ‘rechter van het onderzoek’. De 

rechter van het onderzoek zou enkel rechterlijke taken op zich nemen en het onderzoek op 

zijn wettelijkheid nagaan in plaats van het te leiden. Zijn precieze opdracht zou erin bestaan 

te controleren of de rechten van de partijen zijn geëerbiedigd en of de bewijsgaring 

afdoende is geweest.14 Ook het verlenen van machtigingen aan het parket voor bepaalde 

dwangmaatregelen komt toe aan deze ‘rechter van het onderzoek’. Enige vorm van 

tegenspraak zou dan worden georganiseerd door de partijen de mogelijkheid te geven aan 

de ‘rechter van het onderzoek’ bepaalde onderzoekshandelingen te vragen.15 

6. Zoals reeds gesteld is de uitvoering van het deel ‘justitie’ van het Pinksterplan weinig 

doorgevoerd door gebrek aan tijd en inspanning, dit in tegenstelling tot het luik ‘politie’ 

waar wel grondig werd aan gewerkt. Voor justitie werd op 14 juni 1993 zelfs een 

noodprogramma opgesteld, dit in de vorm van een meerjarenprogramma. Hierin werd 

vooral verder gebouwd op de voorstellen uit het Pinksterplan maar ook nieuwe maatregelen 

werden hierin opgenomen.16 

 

                                                      
11

 R. VERSTRAETEN, “Enige bedenkingen omtrent de strafprocesrechtelijke implicaties van de voorstellen van de 
parlementaire onderzoekscommissie inzake banditisme en terrorisme”, Panopticon 1990, 534. 
12

 EHRM 26 oktober 1984, nr. 9186/80, De Cubber/België. 
13

 R. VERSTRAETEN, “Enige bedenkingen omtrent de strafprocesrechtelijke implicaties van de voorstellen van de 
parlementaire onderzoekscommissie inzake banditisme en terrorisme”, Panopticon 1990, 540. 
14

 L. ARNOU, “Strafrechtspleging voor de 21ste eeuw. Beknopt overzicht van de inhoud en de beleidsvoorstellen 
van het verslag van de Bendecommissie”, RW 1990 - 91, 976. 
15

 R. VERSTRAETEN, “Enige bedenkingen omtrent de strafprocesrechtelijke implicaties van de voorstellen van de 
parlementaire onderzoekscommissie inzake banditisme en terrorisme”, Panopticon 1990, 539. 
16

 B. DE RUYVER, “De reorganisatie van de reguliere politiediensten in het licht van de parlementaire 
onderzoekscommissies ‘Dutroux’ en ‘Bende van Nijvel’”, in C. FIJNAUT, B. DE RUYVER en F. GOOSSENS (eds.), De 
reorganisatie van het politiewezen, Universitaire Pers, Leuven, 1999, 44. 
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1.3  Geschiedenis van de Wet Franchimont 

7. Strafvordering was een belangrijk topic binnen de Bendecommissie. Het Pinksterplan, 

dat zich op de aanbevelingen van de Bendecommissie ging steunen, stelde dan ook een 

herziening voor van het Wetboek van strafvordering. Bij Ministerieel Besluit van 23 oktober 

1991 werd daartoe de Commissie Strafprocesrecht opgericht.17 Deze Commissie kwam tot 

stand onder het ministerschap van de toenmalige minister van Justitie Melchior Whatelet en 

functioneerde onder voorzitterschap van de heer Michel Franchimont. Het Ministerieel 

Besluit van 23 oktober 1991 somde in detail de taak van deze Commissie op: 

- de inventarisatie van de actuele problemen binnen het domein van de 

strafrechtspleging 

- het aanwijzen van de hervormingen die bij voorrang moeten worden doorgevoerd, 

zonder daarbij vooruit te lopen op meer fundamentele keuzes 

- het inwinnen van informatie over hervormingen in het buitenland 

- het formuleren van voorstellen als aanzet tot het maken van fundamentele keuzes 

inzake het opsporings- en gerechtelijk onderzoek 

- in een latere fase, de voorbereiding van een ontwerp van Wetboek van 

strafprocesrecht.18 

Uitgangspunt bij de realisatie van deze doelstellingen was een zo groot mogelijke 

betrokkenheid van de mensen uit het werkveld. Daartoe werden niet enkel gesprekken 

georganiseerd met buitenlandse deskundigen en vertegenwoordigers van de eigen 

magistratuur maar werd ook een grondige schriftelijke bevraging op poten gezet binnen de 

binnenlandse magistratuur en advocatuur.19 Dit alles leidde uiteindelijk tot de Wet van 12 

maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het 

opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek. Voorafgaande fases van deze wet 

bestonden uit een niet gepubliceerd voorontwerp (1992), twee voorontwerpen (1994 - 

1995) en een definitief eindontwerp dat aangenomen werd door de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers op 5 maart 1998.20 

                                                      
17

 T. DESCHEPPER, De nieuwe wet Franchimont, Antwerpen, Kluwer, 1998, 1. 
18

 MB 23 oktober 1991 houdende oprichting van een commissie Strafprocesrecht, BS 1 november 1991, 24.614. 
19

 F. HUTSEBAUT, De wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechstpleging in het stadium van het 
opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek: een overzicht, onuitg., 1. 
20

 F. HUTSEBAUT, De wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechstpleging in het stadium van het 
opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek: een overzicht, onuitg., 1. 
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8. Aan de Wet Franchimont wordt een groot succes toegekend. Doordat sommige 

kwesties zoals bijvoorbeeld de inverdenkingstelling en de daaraan verbonden rechten, een 

relatieve onbelangrijkheid kenden aangezien zij enkel in het stadium van het gerechtelijk 

onderzoek werden ingevoerd en dit ten aanzien van het opsporingsonderzoek slechts een 

klein aantal van de onderzoeksprocedures beslaat, kende de Wet Franchimont een 

gemakkelijke doorgang. De hervorming zou dus uiteindelijk geen al te grote gevolgen te 

weeg brengen. Bijkomende reden voor het succes is de maatschappelijke druk die in de 

Dutroux-periode aanwezig was.21 

9. Eerder al werd medio 1989 een onderzoek aangaande de problematiek van het 

strafrechtelijk vooronderzoek en de voorlopige hechtenis, toevertrouwd aan de K.U. Leuven 

door de toenmalige minister van Wetenschapsbeleid en de toenmalige staatssecretaris voor 

Wetenschapsbeleid. De resultaten van dit onderzoek werden in januari 1991 gerapporteerd 

aan de opdrachtgever. Uit dit onderzoek bleek dat er bij de bevraagde magistraten een 

matige tot sterke weerstand leefde ten aanzien van een meer ‘open’ strafrechtelijk 

vooronderzoek. De mogelijkheid tot inzage in het strafdossier en de aanwezigheid van een 

advocaat bij de verhoren, elementen die bij een contradictoir onderzoek horen, vormden de 

grootste struikelblokken. Als reden hiertoe werd verwezen naar de praktische kant, onder 

andere naar het administratieve meerwerk om de dossiers tijdig voor inzage klaar te krijgen 

en alsook naar het feit dat er in de aanvangsfase nauwelijks sprake kan zijn van een echt 

dossier. Ook de vrees dat het voeren van het vooronderzoek zou worden bemoeilijkt, 

speelde een rol. Dilatoire manoeuvres met betrekking tot de in te voeren participatierechten 

zouden nu eenmaal kunnen worden aangewend als middel om zich tegen het onderzoek te 

verzetten.22 

 

1.4  Na de Wet Franchimont 

10. De voormelde Wet van 12 maart 1998 vormt echter geen eindstadium in de evolutie 

van het strafprocesrecht. Op 1 oktober 2002 stelde diezelfde Commissie Strafprocesrecht 

een nieuw ‘voorontwerp van Wetboek van strafprocesrecht’ voor en dit zowel in de Kamer 

van Volksvertegenwoordigers als in de Senaat. Dit voorontwerp wordt ‘de grote 

                                                      
21

 P. DE HERT, “De slinger van Franchimont. Over het stopzetten van een hervorming”, Vigiles 2006, afl. 5, 163. 
22

 L. DUPONT, S. CHRISTIAENSEN en P. CLAES, “Knelpunten betreffende het functioneren van het strafrechtelijk 
vooronderzoek”, Panopticon 1992, 235. 
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Franchimont’ genoemd. Dit voorontwerp telt niet minder dan 509 artikelen. Niet allen zijn 

nieuw, er zijn ook artikelen die de vernieuwingen van de Wet Franchimont uit 1998 

herhalen.23 

11. Om reeds wat dieper in te gaan op het onderwerp van deze uiteenzetting, is het 

belangrijk om het boek III van het voorontwerp24 te vermelden. Titel I daarvan bevat de 

regels omtrent het opsporingsonderzoek en de gerechtelijke politie, terwijl titel II het 

gerechtelijk onderzoek en de onderzoeksgerechten behandelt. Titel III zou dan uiteindelijk 

het vonnis en de vonnisgerechten regelen. Het vooronderzoek is een onderdeel van het 

strafproces waaraan de Commissie al verschillende veranderingen had aangebracht via de 

Wet van 12 maart 1998. Deze oorspronkelijke vernieuwingen werden terug in het 

voorontwerp opgenomen. De wijze van ondervraging van de inverdenkinggestelde en de 

persoon die verdacht wordt een misdrijf te hebben gepleegd werden echter onderworpen 

aan een nieuwe regeling.25 Bovendien wordt het recht op inzage en de mogelijkheid tot het 

vragen van bijkomende onderzoekshandelingen toegekend aan de verdachte26 tijdens het 

opsporingsonderzoek.27 

12. Bij sommige auteurs ligt de grote Franchimont onder vuur. Zo verklaarde de 

toenmalige eerste advocaat-generaal thans procureur-generaal bij het hof van beroep van 

Antwerpen, de heer Liégeois, dat er nog steeds geen evaluatie is kunnen gebeuren van de 

eerste Wet Franchimont.28 Ook de heer Schuermans29 onderlijnt dit gegeven en stelt de 

vraag of een nieuwe Wet Franchimont dan ook geen onvoldoende geïnformeerde stap te ver 

zou zijn.30 Naast kritiek uit de praktijk wordt ook vanuit de academische wereld kritiek geuit. 

Zo is ook academica mevrouw Van den Wyngaert dezelfde mening toegedaan als de heer 

Schuermans.31 

                                                      
23

 F. HUTSEBAUT, “De grote wet Franchimont. Opnieuw een voorstel tot hervorming van het strafprocesrecht”, 
Vigiles 2003, afl. 2, 33. 
24

 Voorontwerp van wetboek van strafprocesrecht, Parl. St. Senaat 2001 - 02, nr. 2-1288/1.   
25

 F. HUTSEBAUT, “De grote wet Franchimont. Opnieuw een voorstel tot hervorming van het strafprocesrecht”, 
Vigiles 2003, afl. 2, 35. 
26

 Zie infra: 4.6 De grote Franchimont. 
27

 F. HUTSEBAUT, “De grote wet Franchimont. Opnieuw een voorstel tot hervorming van het strafprocesrecht”, 
Vigiles 2003, afl. 2, 37. 
28

 Y. LIÉGEOIS, “Hoe zwaar weegt de grote Franchimont?”, Juristenkrant, afl. 16, 26 oktober 2005, 2. 
29

 F. Schuermans: Raadsheer Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten, substituut-procureur-generaal te 
Gent en praktijkassistent straf(proces)recht aan de Vrije Universiteit van Brussel. 
30

 F. SCHUERMANS, “Donkere onweerswolken boven het Belgisch strafvorderlijk landschap”, Panopticon 2005, afl. 
5, 39 - 54. 
31

 L. VAN EYLEN, “Senaat zet tanden in ‘grote Franchimont’”, Juristenkrant, afl. 85, 10 maart 2004, 6. 
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13. De bijkomende administratieve lasten die genegeerd worden door de nieuwe wet, 

blijken ook een heikel punt te zijn. De werklast zou er nogmaals door vergroten en de nu al 

lange duur van het strafproces verder kunnen verlengen.32 

 

                                                      
32

 Y. LIÉGEOIS, “Hoe zwaar weegt de grote Franchimont?”, Juristenkrant, afl. 16, 26 oktober 2005, 2. 
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Hoofdstuk 2 : DE ONDERZOEKSRECHTER 

2.1  Het gerechtelijk onderzoek van de onderzoeksrechter 

14. De strafprocedure bevat twee fases namelijk de onderzoeksfase en in een later 

stadium, de vonnisfase. Deze twee fases hebben totaal verschillende eigenschappen. De 

onderzoeksfase kenmerkt zich door haar schriftelijk en geheim karakter. Zij is eveneens niet-

contradictoir. De vonnisfase daarentegen is veelal mondeling, openbaar en contradictoir. In 

de onderzoeksfase zelf kunnen we een tweedeling waarnemen tussen enerzijds het 

opsporingsonderzoek en anderzijds het gerechtelijk onderzoek. Het opsporingsonderzoek 

wordt geleid door het openbaar ministerie met name door de procureur des Konings of de 

arbeidsauditeur. Het gerechtelijk onderzoek daarentegen behoort tot de bevoegdheid van 

de rechterlijke macht, geconcretiseerd in de figuur van de onderzoeksrechter. Het 

gerechtelijk onderzoek wordt door art. 55 Sv. gedefinieerd als zijnde een geheel van 

handelingen die ertoe strekken de daders van misdrijven op te sporen, de bewijzen te 

verzamelen en de maatregelen te nemen die de rechtscolleges in staat moet stellen met 

kennis van zaken uitspraak te doen. De rechtscolleges, het gaat hierbij zowel over de 

vonnisgerechten als over de onderzoeksgerechten, worden in staat gesteld om een uitspraak 

te doen over de strafvordering. Dit wordt met andere woorden als doel van het gerechtelijk 

onderzoek gezien. Dit in tegenstelling tot het opsporingsonderzoek, waar men uiteindelijk 

nog van de vervolging kan afzien.33 

15. De parketmagistraat die belast is met het onderzoek maar die bepaalde 

onderzoeksdaden niet mag laten uitvoeren, zal vervolgens een gerechtelijk onderzoek 

vorderen. Volgens art. 28bis, §3 Sv. mag de procureur des Konings, behoudens de wettelijke 

uitzonderingen, geen dwangmaatregelen stellen noch individuele rechten en vrijheden 

schenden. Hiertoe moet de onderzoeksrechter worden gelast. Dit kan zowel geheel als 

gedeeltelijk. Wanneer de adiëring gedeeltelijk gebeurt, kunnen door middel van een mini-

instructie onderzoeksdaden door de onderzoeksrechter worden gesteld, zoals voorzien in 

het art. 28septies Sv. In geval van een mini-instructie voert de onderzoeksrechter enkel de 

vooropgestelde handeling uit en geeft daarna het onderzoek terug uit handen. Met andere 

woorden het onderzoek wordt terug overgedragen aan de parketmagistraat. Wel is het zo 

                                                      
33

 Omzendbrief COL 12/98 van 1 oktober 1998 van het College van procureurs-generaal bij de hoven van 
beroep, 48. 
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dat de onderzoeksrechter steeds beschikt over een evocatierecht. Op basis van dit recht kan 

hij toch soeverein beslissen om een volledig gerechtelijk onderzoek te voeren in de concrete 

zaak.34 Wel is het zo dat de procureur des Konings niet verplicht is om de onderzoeksrechter 

te adiëren, dit in tegenstelling tot wat vroeger als de filosofie van het Wetboek van 

strafvordering was vooropgesteld. Dit gegeven was echter in onbruik geraakt in de praktijk 

en er was een gewoonte contra legem ontwikkeld. Deze gewoonte contra legem betreffende 

het facultatief karakter van het gerechtelijk onderzoek is uiteindelijk als principe in de Wet 

van 12 maart 1998 vastgelegd.35 De substantiële vormvereisten van dergelijke vordering van 

de onderzoeksrechter door het openbaar ministerie zijn door het Hof van Cassatie 

opgesteld. De vordering moet opgesteld zijn middels een geschrift dat naast de 

ondertekening door de parketmagistraat ook een dagtekening moet bevatten. Een 

mondelinge vordering is enkel mogelijk in dringende gevallen maar het instrumentum van 

die vordering moet nadien wel schriftelijk opgemaakt worden.36 

16. Een andere manier om tot een gerechtelijk onderzoek te komen, is het formuleren 

van een klacht met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter zelf, zoals geregeld in 

het art. 63 Sv. Opdat deze klacht ontvankelijk zou zijn, is enkel vereist dat de burgerlijke 

partij kan aannemelijk maken dat het voltrokken misdrijf haar heeft benadeeld.37 Is dit het 

geval, dan wordt er een gerechtelijk onderzoek opgestart. 

17. Krachtens art. 59 Sv. heeft de onderzoeksrechter de bevoegdheid om het onderzoek 

met betrekking tot de feiten naar zich te trekken bij betrapping op heterdaad. Hij kan dan 

rechtstreeks handelingen verrichten die tot de bevoegdheid van de procureur des Konings 

behoren. De onderzoeksrechter geeft hiervan wel onmiddellijk kennis aan de procureur des 

Konings om deze in staat te stellen de vorderingen te doen die hij nuttig acht. 

18. Van alle strafzaken wordt ongeveer 10% volgens de procedure van het gerechtelijk 

onderzoek onderzocht.38 Het gerechtelijk onderzoek gaat de strafvordering inleiden. Dit 

betekent dat rechtscolleges uiteindelijk zullen moeten oordelen over het misdrijf. Zowel de 

daders als de mededaders en medeplichtigen in persoon kunnen het voorwerp van die 

                                                      
34

 Art. 28septies Sv. 
35

 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen - Apeldoorn, Maklu, 2011, 914. 
36

 Cass. 26 mei 1992, AR 6616, Arr. Cass. 1991 - 92, 912. 
37

 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen - Apeldoorn, Maklu, 2011, 917. 
38

 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen - Apeldoorn, Maklu, 2011, 880. 
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strafvordering uitmaken.39 Vooraleer men voor die rechtscolleges kan verschijnen, moet de 

zaak sowieso langs een onderzoeksgerecht, meer bepaald langs de raadkamer, met het oog 

op de regeling der rechtspleging. Deze zal het vooronderzoek afsluiten na te hebben 

geoordeeld over de zaak in kwestie.40 

19. In de meeste gevallen zal de onderzoeksrechter een onderzoek leiden met betrekking 

tot feiten die eigenlijk al onderzocht werden door het openbaar ministerie. De 

onderzoeksrechter zal zich dus meestal steunen op informatie uit de tweede hand om de 

eenvoudige reden dat hij niet over voldoende tijd en middelen beschikt om het onderzoek in 

grote lijnen over te kunnen doen. Een bijkomende demotivatie is het feit dat het opnieuw 

stellen van die onderzoeksdaden onnodige vertragingen met zich mee zou brengen. 

Sommige auteurs gebruiken het voorgaande als hun argumentatie om te besluiten tot de 

zinloosheid van het gerechtelijk onderzoek. Volgens hen zou een eenvoudige machtiging van 

de onderzoeksrechter om onderzoekshandelingen te verrichten, volstaan.41 

 

2.2  De onderzoeksrechter 

2.2.1  STATUUT 

20. Volgens art. 79 van het Gerechtelijk wetboek (hierna: “Ger.W.”) wordt de 

onderzoeksrechter aangeduid door de Koning onder de rechters van eerste aanleg, waarvan 

zij het ambt gedurende ten minste één jaar hebben uitgeoefend. Bijkomende vereiste is het 

volgen van een gespecialiseerde opleiding, voorzien in art. 259bis, §4, b Ger.W. Kandidaat 

onderzoeksrechters moeten ten minste drie jaar ofwel het ambt van magistraat bij het 

openbaar ministerie ofwel het ambt van rechter in een rechtbank van eerste aanleg, 

waaronder ook het ambt van onderzoeksrechter op grond van art. 80, tweede lid Ger.W., 

hebben bekleed. De aanwijzing door de Koning geschiedt de eerste keer voor een periode 

van één jaar, verlengbaar met twee jaar en nadien telkens met vijf jaar verlengbaar.42 

                                                      
39

 R. VERSTRAETEN en F. VERBRUGGEN, Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors, I, Antwerpen, Maklu, 2011, 
129. 
40

 R. VERSTRAETEN en F. VERBRUGGEN, Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors, I, Antwerpen, Maklu, 2011, 
153. 
41

 B. DE SMET, De hervorming van het strafrechtelijk vooronderzoek in België: moet het gerechtelijk onderzoek in 
zijn huidige vorm behouden blijven?, Antwerpen, Intersentia, 1996, 117. 
42

 R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2010, 227. 
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21. De onderzoeksrechter blijft een rechter van eerste aanleg wat tot gevolg heeft dat hij 

nog kan worden opgeroepen om te zetelen in zaken ten gronde. De beginselen van 

onafhankelijkheid, objectiviteit en onpartijdigheid gelden bijgevolg ook nog voor hem. 

22. Sinds de Wet Franchimont heeft de onderzoeksrechter zijn bekritiseerde 

hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie niet meer. Toch blijft zijn dubbele 

hoedanigheid impliciet bestaan aangezien hij krachtens art. 56, §1, derde lid Sv. nog altijd 

zelf handelingen kan stellen die dienen uitgevoerd te worden door de gerechtelijke politie of 

deel uitmaken van het opsporingsonderzoek of het gerechtelijk onderzoek.43 De 

onderzoeksrechter krijgt hierdoor een grotere onafhankelijkheid in vergelijking tot vroeger 

omdat hij niet meer onder de controle van de procureur-generaal bij het hof van beroep 

valt. Hij handelt wel altijd onder toezicht van de kamer van inbeschuldigingstelling.44 

 

2.2.2  BEVOEGDHEID 

23. De bevoegdheid ratione loci van de onderzoeksrechter is gebaseerd op drie criteria, 

zoals opgenomen in art. 62bis Sv. De onderzoeksrechter van het arrondissement is bevoegd 

wanneer: (1) ofwel de misdaad of het wanbedrijf op een plaats binnen het arrondissement is 

begaan; (2) ofwel als de verdachte op die plaats verblijft of, indien het om een 

rechtspersoon gaat, als de maatschappelijke zetel er gesitueerd is; (3) ofwel wanneer de 

verdachte binnen dit arrondissement is gevonden.  

24. De onderzoeksrechter heeft een hele ruime bevoegdheid ratione materiae, hij is 

namelijk bevoegd voor alle wanbedrijven en misdaden waarvan hij op de hoogte wordt 

gebracht. Bij overtredingen geldt de bijkomende regel dat zij moeten samenhangen met de 

wanbedrijven en misdaden die bij hem aanhangig zijn gemaakt.45 De onderzoeksrechter is 

ook bevoegd voor de samenhangende feiten die bij hem aanhangig worden gemaakt. Feiten 

kunnen als samenhangend worden beschouwd wanneer de samenhang met voldoende 

waarschijnlijkheid kan worden afgeleid uit de omstandigheden op het ogenblik van zijn 

                                                      
43

 T. DESCHEPPER, De nieuwe wet Franchimont, Antwerpen, Kluwer, 1998, 7. 
44

 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen - Apeldoorn, Maklu, 2011, 923. 
45

 R. VERSTRAETEN en F. VERBRUGGEN, Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors, I, Antwerpen, Maklu, 2011, 
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saisine. Dit kan wel gecorrigeerd worden door het onderzoeksgerecht wanneer in de loop 

van het onderzoek duidelijk wordt dat er geen samenhang bestaat.46 

25. Op basis van art. 56, §2 en §3 Sv. is het mogelijk dat de onderzoeksrechter 

bevoegdheden, in concreto uitvoering van onderzoekshandelingen, delegeert aan de 

politieofficieren. Er zijn wel handelingen met een jurisdictioneel karakter die niet voor 

delegatie of opdracht vatbaar zijn, zoals bijvoorbeeld de inverdenkingstelling.47 

 

2.2.3  ONDERZOEK 

26. Volgens art. 56 Sv. voert de onderzoeksrechter het gerechtelijk onderzoek à charge 

en à décharge uit. De onderzoeksrechter is hiertoe verplicht omdat hij een onafhankelijke en 

onpartijdige functie bekleedt in het geding. Hij dient dus ook de belangen van de verdachte 

persoon te behartigen. Zoals eerder vermeld staat de onderzoeksrechter sinds de Wet 

Franchimont niet langer onder het toezicht van het parket.48 Hij moet de waarheid trachten 

te achterhalen en heeft daarbij het mandaat om alle onderzoeksverrichtingen uit te voeren 

of te doen uitvoeren die door hem nuttig worden geacht.49 Art. 56, §2 Sv. vermeldt wel dat 

er wettelijke beperkingen zijn bij het vorderen van onderzoeksmaatregelen van de 

politiediensten. In tegenstelling tot de procureur des Konings heeft de onderzoeksrechter 

veel ruimere bevoegdheden. Hij kan ook dwangmaatregelen stellen wanneer deze nodig zijn. 

Toch is deze principiële beslissingsvrijheid van de onderzoeksrechter niet onbeperkt: de 

gevoerde procedure staat voortdurend onder de controle van de kamer van 

inbeschuldigingstelling. De kamer van inbeschuldigingstelling heeft volgens art. 136 Sv. de 

bevoegdheid om ambtshalve toezicht te houden op de onderzoeken en het 

onderzoeksgerecht kan zelfs bepaalde onderzoeksmaatregelen aan de onderzoeksrechter 

bevelen. Krachtens art. 56, §1, tweede lid Sv. moet de onderzoeksrechter toezien op de 

wettigheid van de bewijsmiddelen en de loyaliteit van het verzamelen van die middelen. 

Met wettigheid bedoelt men het overeenstemmen van de onderzoekshandelingen met de 

wettelijke norm. De loyaliteit verwijst dan eerder naar de principes van het recht die in acht 
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 R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2010, 232. 
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 T. DESCHEPPER, De nieuwe wet Franchimont, Antwerpen, Kluwer, 1998, 7. 
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moeten worden genomen bij de bewijsgaring.50 De onderzoeksrechter moet de zaak altijd 

onderzoeken en hij mag dit dan ook nooit weigeren. Als rechter zou hij zich anders schuldig 

maken aan rechtsweigering. Hij mag zich echter nooit uitspreken over de grond van de zaak. 

 

2.2.4  SAISINE 

27. Letterlijk betekent ‘saisine’ de mate waarin de zaak bij de rechter aanhangig is.51 De 

ruime bevoegdheden waarover de onderzoeksrechter beschikt zijn steeds beperkt tot de 

feiten waarvoor hij geadieerd is. De saisine laat de onderzoeksrechter met andere woorden 

enkel toe die onderzoeksdaden te stellen die betrekking hebben op feiten die opgenomen 

zijn in de vordering van de procureur des Konings, in de klacht met burgerlijke partijstelling 

of de feiten naar aanleiding van de betrapping op heterdaad. De kwalificatie van deze feiten 

bindt de onderzoeksrechter echter geenszins.52 Wanneer er tijdens het onderzoek nieuwe 

misdrijven aan het licht komen dan behoren deze niet tot de saisine. De onderzoeksrechter 

beschikt bijgevolg niet over de bevoegdheid om deze nieuwe feiten te onderzoeken. Hij 

moet op grond van art. 56, §1, laatste lid Sv. het openbaar ministerie onverwijld in kennis 

stellen. Het komt dan toe aan de procureur des Konings om te beslissen hoe deze nieuwe 

feiten worden onderzocht. Bij samenhangende feiten kan de procureur des Konings wel een 

uitbreidende vordering opstellen. Ook de burgerlijke partij kan met een uitbreiding 

instemmen wanneer er samenhangende feiten optreden met betrekking tot zijn klacht. Het 

is belangrijk te vermelden dat de saisine in tegenstelling tot de erin opgenomen feiten niet 

geldt ten aanzien van de personen die in de vordering of de burgerlijke partijstelling zijn 

opgenomen. De onderzoeksrechter mag het onderzoek autonoom uitbreiden naar alle 

personen. Hij moet in principe de waarheid aan het licht brengen en dan ook alle eventuele 

daders en medeplichtigen opsporen.53 

28. Wanneer de onderzoeksrechter onderzoeksdaden gaat stellen terwijl hij niet op een 

regelmatige wijze was geadieerd, dan zijn die onderzoekshandelingen nietig.54 
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Hoofdstuk 3 : DE INVERDENKINGSTELLING 

3.1  Geschiedenis 

29. De Commissie Strafprocesrecht opperde in haar voorontwerp van 1994 dat het 

verkrijgen van een kopie van het verhoor, inzage in het dossier en het vragen van bepaalde 

onderzoekshandelingen rechten zijn die ‘een persoon tegen wie ernstige aanwijzingen van 

schuld bestaan’ moet kunnen uitoefenen. Het al of niet toestaan van deze rechten kon niet 

afhankelijk gemaakt worden van een formaliteit zoals de inverdenkingstelling. Volgens de 

Commissie kon het uitoefenen van deze rechten niet gekoppeld worden aan een 

voorafgaande handeling van de onderzoeksrechter daar het niet stellen van deze handeling 

door de onderzoeksrechter het uitoefenen van deze rechten zou verhinderen. In haar 

betoog verwees de Commissie naar de Franse regeling van voor de hervorming in 1993. Het 

loutere feit dat er geen inverdenkingstelling gebeurde, leidde ertoe dat deze rechten niet 

toegankelijk werden. Een tweede reden om het uitoefenen van voormelde rechten niet aan 

een voorafgaande inverdenkingstelling te koppelen, was het gegeven dat de inhoud van de 

inverdenkingstelling binnen het interne recht toen nog niet voldoende omlijnd was.55 Dit 

standpunt werd het voorwerp van vele kritiek. Gewezen werd onder meer op de schijnbare 

tegenstrijdigheid in de redenering van de Commissie. De persoon die een verzoekschrift zou 

indienen met de vraag om zijn dossier in te kijken of om bijkomende 

onderzoeksmaatregelen te laten uitvoeren, zou er in zekere zin toe worden gebracht om 

zichzelf als ‘onder ernstige verdenking staand’ aan te merken net omdat hij het verzoek 

voorlegt. Ernstige aanwijzingen van schuld zijn namelijk volgens de Commissie essentiële  

voorwaarden om zich op het recht te kunnen beroepen.56 

30. De figuur van de ‘inverdenkingstelling’ komt dan toch voor het eerst aan bod in het 

voorontwerp van de kleine Franchimont van 1995.57 Tot dan had de inverdenkingstelling 

geen eigenlijke wettelijk grondslag. Het instrument van de inverdenkingstelling werd 

weliswaar gebruikt in de praktijk, maar de invulling ervan gebeurde autonoom door de 
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onderzoeksrechter. Er werd aangenomen dat de onderzoeksrechter alle daders van en 

medeplichtigen aan de feiten in verdenking kan stellen, zelfs wanneer geen enkele daad van 

vervolging ze met name bedoelde. Dit kon zonder de voorafgaande instemming van de 

procureur des Konings.58 Er waren aan het optreden van de onderzoeksrechter geen 

wettelijke gevolgen verbonden: de inverdenkingstelling deed geen rechten en plichten 

ontstaan voor de verdachte, noch voor de onderzoeksrechter.59 Wel moest er, zoals eerder 

vermeld, een richting worden gegeven aan de tenlastelegging ten aanzien van de 

inverdenkinggestelde tijdens de regeling der rechtspleging. De inverdenkingstelling was 

normaliter dus geen formele verplichting. Volgens de toenmalige rechtspraak kon de 

inverdenkingstelling echter in twee gevallen wel als verplicht worden beschouwd, namelijk 

bij de afgifte van een aanhoudingsbevel60 of wanneer het openbaar ministerie een 

inverdenkingstelling van de onderzoeksrechter vorderde61. De onderzoeksrechter was ook 

niet verplicht om tijdens het gerechtelijk onderzoek de precieze tenlastelegging aan de 

verdachte mee te delen.62 Het Hof van Cassatie stelde dat art. 6.3.a EVRM, dat de 

mededeling van de tenlastelegging voorschrijft, niet van toepassing is tijdens het 

vooronderzoek.63 De omstandigheid dat verdachten vaak niet op de hoogte waren dat een 

onderzoek tegen hen lopende was en dit uiteindelijk pas te weten kwamen door de 

oproeping om voor de raadkamer te verschijnen, was niet te verenigen met een goede 

rechtspraktijk. De noodzaak werd dan ook ervaren om een ‘verplichte’ inverdenkingstelling 

in te voeren teneinde de verdachte ervan kennis te geven dat een onderzoek tegen hem 

opgestart was.64 

31. De wetgever heeft het begrip ‘inverdenkingstelling’ in de wet geobjectiveerd door de 

redactie van het art. 61bis Sv. Met ingang van 2 oktober 1998 is de inverdenkingstelling nu 

verplicht in de gevallen dat de onderzoeksrechter oordeelt tot ernstige aanwijzingen van 

schuld ten aanzien van de verdachte. Deze status van inverdenkinggestelde brengt 
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automatisch ook een aantal rechten met zich mee. Middels het invoeren door de Wet van 12 

maart 1998 van de mogelijkheid tot inzage van het strafdossier en van de mogelijkheid om 

zelf onderzoeksdaden te verzoeken, wordt het geheime en niet-contradictoire karakter van 

de gerechtelijke onderzoeksfase dus in sterke mate afgezwakt.65 De objectivering van de 

inverdenkinggestelde moet dus eigenlijk toelaten om de rechthebbenden van deze 

bijkomende verdedigingsmechanismen nader te omschrijven.66 De inverdenkingstelling is 

enkel maar mogelijk in het geval van een gerechtelijk onderzoek. Het daaruit volgend 

gegeven dat deze bijkomende rechten zich enkel in het gerechtelijk onderzoek kunnen 

situeren, is volgens de Commissie Strafprocesrecht niet discriminatoir omdat het 

opsporingsonderzoek niet van rechtswege de strafvordering inleidt. De procureur des 

Konings kan nog steeds beslissen om de zaak te seponeren. Het gerechtelijk onderzoek gaat 

daarentegen wel van rechtswege de strafvordering inleiden.67 

32. Naast de figuur van de ‘inverdenkinggestelde’ is er nog de figuur van de ‘verdachte’ 

die blijft bestaan. De verdachte is dan diegene die er van verdacht wordt een misdrijf te 

hebben gepleegd en die omwille hiervan het voorwerp uitmaakt van een 

opsporingsonderzoek. Wanneer de onderzoeksrechter een partij in het gerechtelijk 

onderzoek niet in verdenking stelt, dan blijft de betrokkene ook de status van verdachte 

behouden tot de regeling van de rechtspleging bij de raadkamer. 

 

3.2  De wet 

33. Art. 61bis Sv. stelt: “De onderzoeksrechter gaat over tot de inverdenkingstelling van 

elke persoon tegen wie ernstige aanwijzingen van schuld bestaan. Deze inverdenkingstelling 

vindt plaats ter gelegenheid van een verhoor of door kennisgeving aan de betrokkene.  

Dezelfde rechten als de inverdenkinggestelde geniet eenieder tegen wie de strafvordering 

wordt ingesteld in het kader van een gerechtelijk onderzoek.” 
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3.3  Definitie 

34. De inverdenkingstelling gebeurt ten aanzien van een persoon tegen wie ernstige 

aanwijzingen van schuld bestaan zoals dit in het art. 61bis Sv. duidelijk omschreven is. Het 

bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld is bijgevolg de essentiële voorwaarde opdat de 

onderzoeksrechter een persoon in het gerechtelijk onderzoek in verdenking zou kunnen 

stellen. Loutere aanwijzingen van schuld zijn daartoe niet voldoende, zij moeten echter als 

ernstig kunnen worden beschouwd.68 Art. 61bis Sv. bevat als zodanig geen definitie van de 

inverdenkingstelling maar het gegeven kan als volgt gedefinieerd worden: een officiële 

mededeling aan de verdachte waarin hij op de hoogte wordt gesteld van het feit dat hij 

verdacht wordt van een misdrijf waarvoor al ernstige aanwijzingen van schuld bestaan.69 

Door de inverdenkingstelling zal de transparantie in het gerechtelijk onderzoek vergroten. 

De betrokkene krijgt door het stellen van deze onderzoeksdaad de gelegenheid om zich te 

verdedigen en om de ernstige aanwijzingen van schuld te weerleggen. De middelen 

waarover de inverdenkinggestelde dan beschikt, zijn het recht op verzoek tot zowel de 

inzage in het strafdossier, als bijkomende onderzoekshandelingen. De inverdenkinggestelde 

kan ook tussenkomen in onderzoeken die langer dan één jaar aanslepen door een verzoek 

bij de kamer van inbeschuldigingstelling in te dienen. Daarenboven bestaat nog de 

mogelijkheid om de procedure tot zuivering der nietigheden te starten om zo eventuele 

stukken inzake onregelmatige of nietige proceshandelingen verwijderd te zien. Op grond van 

art. 20, tweede lid V.T.Sv. kan ook een rechtspersoon voorafgaand aan zijn verlies van 

rechtspersoonlijkheid het voorwerp uitmaken van een inverdenkingstelling conform art. 

61bis Sv.70 

35. Het is de onderzoeksrechter die autonoom en zonder dwang van wie dan ook, het al 

dan niet bestaan van de ernstige aanwijzingen van schuld beoordeelt en bijgevolg soeverein 

al dan niet tot de inverdenkingstelling beslist. Hij beschikt over de bevoegdheid om een 

verzoek tot inverdenkingstelling (kan uitgaan van zowel het openbaar ministerie als van de 

verdachte) af te wijzen wanneer hij van oordeel is dat de inverdenkingstelling niet nodig is 
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voor de waarheidsvinding.71 Naast deze beslissingsbevoegdheid kan hij ook nog autonoom 

de keuze maken op welk ogenblik hij de verdachte in verdenking stelt. Er wordt enkel van 

hem verwacht dat hij dit met ‘bekwame spoed’ doet, wat echter een vrij ruime omschrijving 

is. De verplichting tot inverdenkingstelling geldt voor elk feit dat in het kader van het 

gerechtelijk onderzoek aan een persoon ten laste wordt gelegd.72 

36. Naar de geest van het ontwerp van de Wet Franchimont wil de inverdenkingstelling 

een toestand bekrachtigen die zich daadwerkelijk voordoet: op een bepaald ogenblik zal de 

verdachte geconfronteerd worden met reële aanwijzingen voor zijn schuld en moet hij zich 

op bepaalde rechten kunnen beroepen ter zijner verdediging.73 

37. De inverdenkingstelling kan dus ook omschreven worden als een waarborg voor de 

uitoefening van de rechten van verdediging. Wel is het belangrijk er op te wijzen dat de 

wetgever niet voorzien heeft in een sanctie in het voorkomend geval dat de 

onderzoeksrechter niet overgaat tot een inverdenkingstelling. Voor de verdachte rest de 

mogelijkheid om op grond van het EVRM een schending van zijn recht op een eerlijk proces 

op te werpen.74 

38. De inverdenkingstelling heeft ook gevolg met betrekking tot het zwijgrecht van de 

verdachte. Wanneer de onderzoeksrechter op grond van de gegevens in het dossier 

overgaat tot een verhoor, dan mag hij de verdachte niet meer als getuige onder eed 

verhoren.75 Een dergelijk verhoor en al het bewijs dat er uit voort vloeit, wordt als nietig 

beschouwd. Het feit dat de verdachte gedwongen was tegen zichzelf te getuigen of schuld te 

bekennen, kan als een handeling beschouwd worden die ingaat tegen de principes van de 

rechten van verdediging. Dit bewijsmiddel kan rechtstreeks noch onrechtstreeks gebruikt 

worden door de vonnisrechter.76 De getuige heeft immers geen zwijgrecht zoals de 

verdachte. Op grond van art. 75 Sv. moeten de getuigen een eed afleggen waarbij ze 

verklaren de gehele waarheid en niets dan de waarheid te zullen zeggen. De getuigen zijn 
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met andere woorden verplicht een waarheidsgetrouwe verklaring af te leggen. Zo niet, 

hangt de strafsanctie voorzien in het art. 80 Sv. hen boven het hoofd.77 

39. ‘Ernstige aanwijzingen van schuld’ mogen als begrip niet verward worden met 

‘bezwaren’. Bezwaren zijn zwaarwichtiger en onontbeerlijk om de zaak naar de feitenrechter 

te verwijzen.78 De raadkamer is bevoegd om de bezwaren te beoordelen. Het criterium van 

‘ernstige aanwijzingen van schuld’ is overgenomen uit de Wet van 20 juli 1990 betreffende 

de voorlopige hechtenis79. In art. 2, §1 van de wet wordt het begrip gehanteerd als criterium 

met betrekking tot de aanhouding, in art. 3 met betrekking tot het bevel tot medebrenging 

en in art. 16, §5, lid 1 vormen de ernstige aanwijzingen van schuld een voorwaarde voor de 

eventuele afgifte van een aanhoudingsbevel. De inhoud van het begrip dient echter te 

worden gezien in relatie tot de actie waarop het betrekking heeft. ‘Ernstige aanwijzingen van 

schuld’ is een relatief en voor interpretatie vatbaar begrip. Het is immers duidelijk dat de 

aanwijzingen van schuld niet in elk van de voormelde hypotheses even ernstig moeten 

worden bevonden. De inhoud van het begrip varieert naarmate de zwaarte van de 

vrijheidsberoving toeneemt.80 Een aanwijzing moet niet over alle kwaliteiten van een 

definitief bewijs beschikken maar moet toch een ernstig en gecontroleerd element vormen, 

zonder dat het later werd tegengesproken.81 Wanneer invulling is gegeven aan de 

voorwaarde van het bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld, dan moet de 

onderzoeksrechter de verdachte formeel in verdenking stellen, met andere woorden: hij 

moet hem meedelen dat hij van een misdrijf wordt verdacht. De ernstige aanwijzingen van 

schuld moeten echter wel berusten op stukken uit het strafdossier, met uitsluiting van die 

stukken welke door de kamer van inbeschuldigingstelling werden uitgesloten. Deze ernstige 

aanwijzingen hebben door de nietigverklaring van die stukken dan ook geen wettelijke 

grondslag meer.82 
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40. Er wordt in het art. 61bis Sv. een onderscheid gemaakt tussen de 

‘inverdenkinggestelde’ en ‘eenieder tegen wie de strafvordering wordt ingesteld in het kader 

van een gerechtelijk onderzoek’. Aan deze laatste, die nominatief in een vordering of klacht 

vermeld moet zijn, wordt in het kader van een gerechtelijk onderzoek dezelfde rechten 

toegekend als deze die de inverdenkinggestelde geniet. Het is echter niet zo dat iedere 

persoon tegen wie een onderzoek is ingesteld, nadien ook in verdenking wordt gesteld. De 

rechten van de persoon, die in de vordering nominatief aangeduid is, komen bij gemis van 

een inverdenkingstelling niet in het gedrang aangezien zij conform art. 61bis, lid 2 Sv. 

dezelfde rechten genieten als de formeel inverdenkinggestelde. Het zou immers niet billijk 

zijn een persoon in verdenking te stellen en bijgevolg te beschuldigen van feiten waarvoor 

geen ernstige aanwijzingen bestaan.83  

41. De procureur des Konings kan in zijn eindvordering op het einde van het gerechtelijk 

onderzoek de strafvordering nog instellen tegen andere personen dan de 

inverdenkinggestelde(n). Ook de raadkamer heeft het recht om met betrekking tot andere 

personen, naast de inverdenkinggestelde(n) te oordelen bij de regeling der rechtspleging.84 

 

3.4  De bevoegde instantie 

42. Aangezien de inverdenkingstelling enkel is voorzien binnen het gerechtelijk 

onderzoek zijn noch de procureur des Konings, noch de politie bevoegd dit te doen.85 

Politiediensten kunnen dit niet aangezien de onderzoeksrechter deze taak niet aan hen mag 

delegeren.86 Enkel de onderzoeksrechter is krachtens de wet aangesteld om tot de 

inverdenkingstelling over te gaan. Er is geen voorafgaande instemming van de procureur des 

Konings nodig.87 Niettemin is de onderzoeksrechter niet de enige die een persoon in 

verdenking kan stellen. 

43. De kamer van inbeschuldigingstelling kan krachtens art. 235 Sv. ambtshalve 

vervolgingen gelasten, zich de stukken doen overleggen, de zaak onderzoeken of doen 
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onderzoeken, en daarna beschikken zoals het behoort. De kamer van inbeschuldigingstelling 

kan dit doen zolang ze niet beslist heeft of de inbeschuldigingstelling dient te worden 

uitgesproken, onafhankelijk van het feit of de eerste rechters al dan niet een onderzoek 

hebben ingesteld. Op grond van deze bevoegdheden kan de kamer van 

inbeschuldigingstelling de inverdenkingstelling van personen gelasten die het openbaar 

ministerie noch de burgerlijke partij tot verdachte heeft gemaakt en die bovendien niet door 

de onderzoeksrechter in verdenking zijn gesteld.88 De ruime bevoegdheden van de kamer 

van inbeschuldigingstelling die haar zijn toevertrouwd op basis van art. 235 Sv. en waardoor 

zij ook ambtshalve kan overgaan tot de inverdenkingstelling van bepaalde personen, zijn het 

voorwerp geworden van een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof. In casu was de 

vraag of het feit dat de kamer van inbeschuldigingstelling een persoon in verdenking stelt en 

daarna naar de correctionele rechtbank verwijst, al dan niet in strijd zou zijn met de artt. 10, 

11 en 13 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artt. 5 en 6 EVRM. Het idee achter 

de vraag was dat er een ongelijkheid gecreëerd zou zijn tussen een persoon die door de 

kamer van inbeschuldigingstelling in verdenking is gesteld en een persoon die door de 

onderzoeksrechter in verdenking is gesteld. Wanneer de inverdenkingstelling door de kamer 

van inbeschuldigingstelling gebeurt, dan zou de inverdenkinggestelde geen gebruik kunnen 

maken van de artt. 61ter en 61quinquies Sv. terwijl personen die in verdenking gesteld 

worden door de onderzoeksrechter deze rechten wel kunnen uitoefenen. Ook zou de 

persoon die in verdenking werd gesteld door de kamer van inbeschuldigingstelling geen 

nietigheden, vormverzuimen of onregelmatigheden meer voor de raadkamer kunnen 

aanbrengen en dus een aanleg verliezen. Dit opnieuw in tegenstelling tot de door de 

onderzoeksrechter inverdenkinggestelde persoon die zich wel op een dubbele aanleg kan 

beroepen. Doch het Grondwettelijk Hof heeft niet tot een schending geoordeeld. Uit de 

overwegingen blijkt dat de maatregel van de ambtshalve inverdenkingstelling door de kamer 

van inbeschuldigingstelling een pertinente maatregel is die geen onevenredige gevolgen 

heeft op de personen op wie hij werd toegepast.89 De kamer van inbeschuldigingstelling kan 

slechts mits naleving van de rechten van verdediging een persoon in verdenking stellen. De 

persoon die mogelijk in verdenking zal worden gesteld en diens raadsman worden aldus in 

kennis gesteld van de zitting, hun dossier wordt ter beschikking gesteld en zij worden ook 
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gehoord (artt. 135, § 3 en 223 Sv.). De kamer van inbeschuldigingstelling heeft overigens ook 

alle bevoegdheden van de raadkamer, zoals onder meer het onderzoek van de 

regelmatigheid van de procedure, waartoe zij ambtshalve kan overgaan. Bovendien kan zij 

ook nieuwe onderzoekshandelingen bevelen. Volgens het Grondwettelijk Hof worden door 

deze bevoegdheden van de kamer van inbeschuldigingstelling op voldoende wijze alle 

nadelen gecompenseerd die voortvloeien uit het feit dat de partij niet als 

inverdenkinggestelde was betrokken bij een gerechtelijk onderzoek.90 

44. Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling een strafzaak gaat evoceren, dan kan 

ook de aangestelde raadsheer op grond van art. 236 Sv. de taak van onderzoeksrechter 

uitoefenen. In dit geval kan en moet hij beslissen tot een inverdenkingstelling wanneer hij 

oordeelt tot ernstige aanwijzingen van schuld tegen de verdachte. Krachtens de wet kan dit 

enkel in het geval van een zaak waarover uiteindelijk zal beslist worden in het hof van 

assisen maar de rechtspraak laat toe dat dit ook het geval is bij strafzaken die door de 

correctionele rechtbank of politierechtbank moeten behandeld worden.91 De raadsheer bij 

het hof van beroep die belast is met het gerechtelijk onderzoek in geval van voorrang van 

rechtsmacht of bij de vervolging van ministers, kan ook de bevoegdheid en de plicht hebben 

om iemand in verdenking te stellen.92 

45. De raadkamer heeft niet de bevoegdheid om verdachten in verdenking te stellen. 

Wanneer dat onderzoeksgerecht van oordeel is dat er bezwaren aanwezig zijn tegen andere 

personen dan diegenen tegen wie de strafvordering werd ingeleid door toedoen van het 

openbaar ministerie of de burgerlijke partij of die in verdenking werden gesteld door de 

onderzoeksrechter, dan moet de raadkamer zich hiernaar schikken. De raadkamer kan niet 

overgaan tot een bijkomende inverdenkingstelling of via een bevel alsnog de 

inverdenkingstelling door de onderzoeksrechter laten verrichten. Het feit dat die bedoelde 

personen niet in verdenking zijn gesteld, maakt ook geen reden uit om de regeling der 

rechtspleging te weigeren. De taak van de raadkamer in deze context bestaat uit de 

opsporing van eventuele leemten in een onderzoek. Het ontbreken van een 

inverdenkingstelling kan niet beschouwd worden als een leemte in het onderzoek en kan dus 
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geen obstakel vormen om het onderzoek niet ‘in staat’ te stellen. De beslissing om een 

persoon niet te vervolgen, kan dus niet tot de onvolledigheid van een onderzoek leiden. De 

beslissing hieromtrent moet gesitueerd worden binnen het vervolgingsbeleid van het 

openbaar ministerie.93 

46. De onderzoeksrechter oordeelt autonoom over het al dan niet in verdenking stellen. 

Hij zal de noodzakelijkheid daartoe onderzoeken. Komt hij tot de conclusie dat die 

noodzakelijkheid niet bestaat, dan gebeurt de inverdenkingstelling niet. De procureur des 

Konings kan dan wel nog de inverdenkingstelling vorderen maar de onderzoeksrechter kan 

hier op zijn beurt tegen in gaan door het uitvaardigen van een strijdig bevel. Wanneer de 

procureur des Konings omwille van het strijdig bevel beroep aantekent bij de kamer van 

inbeschuldigingstelling, dan kan deze laatste alsnog de inverdenkingstelling gelasten.94 Er 

bestond al dergelijke rechtspraak alvorens de Wet Franchimont in 1998 het licht zag.95 

Nogmaals op te merken valt dat de onderzoeksrechter alleen personen in verdenking kan 

stellen die binnen de grenzen van zijn saisine met betrekking tot de feiten vallen.96  

 

3.5  Het ogenblik van de inverdenkingstelling 

47. Volgens art. 61bis, lid 1 Sv. moet de onderzoeksrechter de betrokken persoon in 

verdenking stellen van zodra er ernstige aanwijzingen voor zijn schuld bestaan. Zowel een 

eerdere als een latere inverdenkingstelling is nefast voor de verdachte.97 De praktijk wijst 

wel uit dat het in het licht van een succesvol onderzoek, nodig kan zijn om het bestaan van 

het onderzoek of van een bepaalde onderzoeksmaatregel geheim te houden.98 Wanneer de 

verdachte op de hoogte zou zijn van een specifieke onderzoekmaatregel, zoals bijvoorbeeld 

de telefoontap, dan zou hij de uiteindelijke bedoeling van de handeling kunnen 

dwarsbomen. 

48. Het is voor de onderzoeksrechter in elk geval wel aangewezen om te wachten met de 

inverdenkingstelling tot de volledige omvang van de feiten aan het licht is gekomen. Dit 
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moet de herhaalde inverdenkingstelling voorkomen. Hoewel het niet uitdrukkelijk voorzien 

is in de wet, kan er van de onderzoeksrechter wel worden verwacht dat hij de 

inverdenkinggestelde over alle feiten die later aan het licht komen, moet inlichten.99 

49. De formele inverdenkingstelling moet zeker en vast voor het afsluiten van het 

onderzoek gebeuren.100 Doch natuurlijk enkel wanneer er ernstige aanwijzingen van schuld 

voorhanden zijn. 

  

3.6  De formele inverdenkingstelling 

50. Wanneer er sprake is van ernstige aanwijzingen van schuld, zal de onderzoeksrechter 

de persoon formeel in verdenking stellen naar aanleiding van een verhoor of door een 

kennisgeving aan de betrokkene. Er zijn in de wet geen vormvoorwaarden voorzien voor 

deze vormen van bekendmaking van de inverdenkingstelling. Wanneer de 

inverdenkingstelling mondeling gebeurt tijdens een verhoor, dan moet dit in het proces-

verbaal van het verhoor worden vermeld.101 Dit verhoor kan zowel door een politiedienst als 

door de onderzoeksrechter zelf gebeuren. Volgens een omzendbrief van het College van 

procureurs-generaal bij de hoven van beroep wordt met de kennisgeving ‘langs eender 

welke andere weg’ bedoeld. Als voorbeelden wordt de kennisgeving door bemiddeling van 

een politiedienst of zelfs middels een brief aangehaald.102 In de voorbereidende werken van 

de Wet van 12 maart 1998 wordt de kennisgeving omschreven als een schriftelijke 

mededeling.103 Deze specifieke vorm van ‘de kennisgeving’ werd in de wet opgenomen op 

vraag van de onderzoeksrechters zelf en dit omdat zij niet in alle omstandigheden de 

betrokkenen kunnen ontvangen.104 In het geval de in verdenking te stellen persoon werkelijk 

onbereikbaar is, kan de inverdenkingstelling bij verstek gebeuren. De betrokkene zal dan 

worden geseind en zal dan pas op de hoogte kunnen worden gebracht van zijn 
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statusverandering wanneer hij in contact komt met de politie of een gerechtelijk overheid.105 

Hij zal pas na deze kennisgeving zijn rechten kunnen uitoefenen op voorwaarde dat het 

gerechtelijk onderzoek dan nog niet reeds is afgesloten. 

51. Wanneer er geen of een onregelmatige inverdenkingstelling tot stand is gekomen 

dan heeft dit niet de nietigheid van de strafrechtspleging tot gevolg. Ook de rechten van 

verdediging zijn niet altijd onherstelbaar geschonden wanneer een niet, conform art. 6.3.a 

EVRM, tijdige en regelmatige inverdenkingstelling tijdens het gerechtelijk onderzoek is 

gebeurd. Deze rechten moeten in het licht van de gehele strafprocedure bekeken worden.106 

Wanneer de omstandigheden zo ingrijpend zijn, kan dit echter wel tot een schending van de 

rechten van verdediging leiden.107 

52. Sommige personen ervaren de inverdenkingstelling als een stigmatisering. Eigenlijk is 

dit ten onrechte. Een inverdenkingstelling kan op geen enkel vlak de rechten van de 

verdediging schenden wanneer deze op het juiste tijdstip wordt gesteld. De 

inverdenkingstelling heeft dan ook tot doel om aan de verdachte bijkomende rechten toe te 

kennen. Het enige wat de inverdenkinggestelde kan doen wanneer hij niet akkoord gaat, is 

de onderzoeksrechter wijzen op een verkeerde inschatting maar er is geen ander middel om 

tegen deze statusverandering op te komen.  

 

3.7  De impliciete inverdenkingstelling 

53. Er bestaat ook een vorm van impliciete of virtuele inverdenkingstelling voor eenieder 

tegen wie de strafvordering wordt ingesteld in het kader van een gerechtelijk onderzoek. 

Het feit dat de strafvordering is ingesteld, betekent eigenlijk dat er sowieso een rechterlijke 

beslissing dient tussen te komen met betrekking tot het lot van de ingestelde vordering. Er 

bestaan echter verschillende gevallen waarbij de strafvordering wordt ingeleid. Eerst en 

vooral de omstandigheid wanneer het parket tegen een expliciet bepaalde persoon het 

gerechtelijk onderzoek vordert, dan zal de strafvordering tegen die bepaalde persoon 

ingesteld zijn. Het kan zowel gaan om een inleidende, een uitbreidende of een aanvullende 
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vordering van de procureur des Konings.108 Ook wanneer het slachtoffer van een misdrijf 

een klacht met burgerlijke partijstelling tegen een nominatief aangeduide persoon heeft 

ingediend, wordt de strafvordering tegen die aangeduide persoon ingesteld. Deze klacht 

moet bij de onderzoeksrechter worden neergelegd. Door die klacht gaat het vermeende 

slachtoffer zich niet alleen burgerlijke partij stellen maar gaat hij dus ook de strafvordering 

inleiden. De benadeelde moet in zijn klacht de feiten omschrijven maar is er niet toe 

verplicht deze ook te gaan kwalificeren.109 Wanneer de onderzoeksrechter kennis krijgt van 

een misdrijf op heterdaad, dan start dit ook een gerechtelijk onderzoek tegen een bepaalde 

persoon op basis van art. 59 Sv.110 De vordering tot buitenvervolgingstelling of de vordering 

naar een lager rechtscollege die een persoon nominatief aanduidt, zal ook in aanmerking 

komen voor het inleiden van de strafvordering.111 Volgens een omzendbrief van het College 

van procureurs-generaal bij de hoven van beroep is er ook sprake van een impliciete 

inverdenkingstelling wanneer uit een onderzoekshandeling zou blijken dat de 

onderzoeksrechter van mening is dat er ernstige aanwijzingen van schuld bestaan tegen de 

persoon in kwestie. Een zeer restrictieve interpretatie is hier wel een vereiste: in de akte, die 

uitgaat van de onderzoeksrechter, moet een duidelijk nominatieve aanduiding zijn 

opgenomen waaruit blijkt dat de geviseerde persoon de hoedanigheid van 

inverdenkinggestelde geniet.112 

54. Een niet uitgevoerd noch betekend bevel tot medebrenging, dat al dan niet 

gemotiveerd is met het bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld, brengt niet met zich 

mee dat tegen die betrokken persoon de strafvordering op die manier is ingesteld en dat de 

persoon over dezelfde rechten zou beschikken als een inverdenkinggestelde op grond van 

art. 61bis, tweede lid Sv.113 

55. De onderzoeksrechter wordt in rem gevat, dat betekent dat enkel de gebeurde feiten 

bij hem aanhangig worden gemaakt. Niet alle personen die worden vernoemd met 
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betrekking tot de voltrokken feiten, kunnen worden beschouwd als personen tegen wie de 

strafvordering wordt ingesteld volgens art. 61bis, lid 2 Sv. Enkel die persoon die met naam in 

de inleidende vordering wordt vermeld en tegen wie de vordering expliciet wordt gericht, 

worden zo beschouwd. Voor de andere personen zal een formele inverdenkingstelling door 

de onderzoeksrechter moeten gebeuren. Pas op dat ogenblik zullen hun rechten van 

verdediging gevrijwaard zijn. Wanneer er geen ernstige aanwijzingen van schuld tegen de 

genoemde persoon bestaan, zal de onderzoeksrechter echter niet tot de 

inverdenkingstelling overgaan. In dit geval is er geen belang tot verdediging, in ieder geval 

geen belang dat opweegt tegen het belang van de gemeenschap; belang dat wordt 

beschermd door het geheim karakter van het onderzoek. Een analyse van de praktijk leert 

ons dat niet alle personen die bij naam worden genoemd op het voorblad van het proces-

verbaal te beschouwen zijn als personen tegen wie een strafvordering wordt ingesteld. De 

reden hiertoe is tweeërlei: enerzijds wordt de onderzoeksrechter enkel geadieerd inzake de 

gebeurde feiten, anderzijds is het de procureur des Konings die beslist over de saisine van de 

onderzoeksrechter en niet de politiediensten op basis van hun proces-verbaal. De procureur 

des Konings heeft het voorrecht om in de vordering te bepalen wat hij wil onderzoeken en in 

hoofde van wie hij een onderzoek wil laten voeren. Het is dus niet vaststaand dat de 

procureur des Konings alle personen die in het proces-verbaal vermeld zijn, gaat vervolgen 

en zelfs indien dat wel het geval zou zijn, is het evenmin een gegeven dat hij hen allen in een 

en hetzelfde onderzoek zal betrekken. Hij kan verschillende onderzoeken openen lastens 

deze verschillende verdachten.114 

56. In een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling te Brussel werd gesteld dat de 

persoon die ‘zeker bedoeld’ wordt in de vordering van de procureur des Konings of in de 

burgerlijke partijstelling kan geassimileerd worden met een inverdenkinggestelde op grond 

van art. 61bis, tweede lid Sv. Men acht het in strijd met de wet om personen die niet 

expliciet maar impliciet zonder naamaanduiding en toch ‘zeker bedoeld’ zijn in een vordering 

of klacht niet dezelfde rechten als de inverdenkinggestelde toe te kennen.115 Volgens 

DECLERCQ kan dit principieel wel juist zijn maar zijn de geformuleerde woorden ‘zeker 
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bedoeld’ wel als dubbelzinnig te beschouwen.116 Wanneer er onzekerheid bestaat of tegen 

een persoon al of niet de strafvordering zal worden ingeleid, kent de loutere 

waarschijnlijkheid of de mogelijkheid dat deze nadien zou worden ingesteld, hem niet 

automatisch het recht toe om gelijkgesteld te worden met een persoon die in verdenking 

gesteld is in de zin van artikel 61bis, tweede lid Sv.117 De strafvordering dient effectief te zijn 

ingesteld om met een inverdenkinggestelde geassimileerd te worden. 

57. Men krijgt van rechtswege de bijkomende rechten zonder dat men voor of na de 

nominatieve aanduiding het voorwerp uitmaakt van een formele inverdenkingstelling van de 

onderzoeksrechter. Men heeft door die nominatieve aanduiding genoeg belang om de 

bijkomende rechten ter zijner verdediging te gebruiken en zich van de verdenking proberen 

te zuiveren.118 Er is geen wettelijke vereiste voor de onderzoeksrechter om dergelijk persoon 

ook nog eens formeel in verdenking te stellen.119 Men kan er van uitgaan dat tegen de 

betrokkene geen ernstige aanwijzingen van schuld bestaan. Het probleem hierbij is echter 

dat de betrokkenen niet altijd weten dat zij het voorwerp uitmaken van een gerechtelijk 

onderzoek en nog minder op de hoogte zijn van de rechten waarover zij beschikken in 

functie van hun verdediging.120 Het is aan te bevelen dat de onderzoeksrechter deze 

personen dan ook in kennis stelt over het bestaan van de vordering opdat zij hun rechten 

zouden kunnen uitoefenen.121 Hieruit moet besloten worden dat de inverdenkingstelling een 

van zijn belangrijkste verdiensten verliest. Wanneer de verdachte niet op de hoogte is van 

de inverdenkingstelling, kunnen aan hem de ten laste gelegde feiten niet worden 

meegedeeld en kan het beginpunt van de uitoefening van zijn bijkomende rechten niet 

worden gemarkeerd. Op basis van deze vaststelling wordt door WATTIER besloten dat de 

inverdenkingstelling strikt genomen een handeling is die voorbehouden lijkt voor de 
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personen waartegen, volgens het soevereine oordeel van de onderzoeksrechter, ernstige 

aanwijzingen van schuld bestaan.122 

58. De personen die op voormelde manier dezelfde rechten als de inverdenkinggestelden 

krijgen, kunnen echter vanaf dit punt niet langer als getuigen worden ondervraagd. Zij 

kunnen ook niet meer van hun hoedanigheid als inverdenkinggestelde ontheven worden, 

ook al heeft het onderzoek duidelijk gemaakt dat er geen strafbare betrokkenheid is van de 

persoon. Zij worden blijvend bij het onderzoek betrokken.123 

 

3.8  De grote Franchimont 

59. Art. 61bis van ons huidig Wetboek van strafvordering wordt in het voorontwerp van 

de grote Franchimont vervangen door art. 143 van dit voorontwerp. Het tweede lid van dit 

artikel is volledig nieuw en bepaalt dat de onderzoeksrechter in geval van de 

inverdenkingstelling van een persoon de precieze feiten dient aan te wijzen die bij hem 

aanhangig zijn gemaakt. Ook wordt hij verplicht om de ernstige aanwijzingen van schuld, die 

hem tot de inverdenkingstelling aangezet hebben, mee te delen en alsook kennis te geven 

van het recht om beroep te doen op een advocaat. Er is ook een voorstel onder voorbehoud 

om een vierde lid toe te voegen dat aan de onderzoeksrechter de bevoegdheid geeft om in 

het kader van een vervolging tegen een rechtspersoon een lasthebber ad hoc aan te duiden. 

Dit zou een belangrijk middel kunnen zijn om belangenvermenging al in deze fase van het 

strafproces te voorkomen.124 Van de onderzoeksrechter zal bij de inverdenkingstelling de 

lege ferenda dus een hogere mate van precisie of nauwkeurigheid worden verwacht. Voor 

de rest werd het begrip zoals het is ingevoerd door de Wet van 12 maart 1998 behouden.125 

60. Er rust geen verplichting op de onderzoeksrechter om de inverdenkinggestelde te 

ondervragen. Volgens sommige rechtspraak is de ondervraging toch op zijn minst een 

deontologische verplichting.126 Op basis van art. 144 van het voorontwerp zou de 

ondervraging nog voor de regeling der rechtspleging toch als een vormvereiste worden 
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ingevoerd. Het zou zowel de doeltreffendheid van het gerechtelijk onderzoek als de rechten 

van verdediging van iedere in de zaak betrokken persoon ten goede komen. Deze voordelen 

wegen op tegenover het nadeel dat er aan verbonden is, namelijk de bijkomende last voor 

de onderzoeksrechter. Het gaat hier niet enkel om de aangehoudene die moet verhoord 

worden. De tekst van art. 144 van het voorontwerp doelt op iedere inverdenkinggestelde en 

ook op iedere persoon die ervan verdacht wordt een strafbaar feit te hebben gepleegd. Deze 

verplichting is op straffe van nietigheid van het gerechtelijk onderzoek in het voorontwerp 

opgenomen maar deze nietigheid wordt niet van openbare orde geacht. Een uitzondering op 

deze opdracht van de onderzoeksrechter is toegestaan wanneer het echt onmogelijk zou zijn 

om de persoon te ondervragen. Art. 145 van het voorontwerp regelt de wijze van oproeping, 

art. 147 de wijze van ondervraging en art. 149 heeft betrekking op de vorm van het proces-

verbaal.127 Op basis van art. 146 van het voorontwerp zou het verhoor op tegenspraak 

kunnen gebeuren wanneer de inverdenkinggestelde dit vraagt. Het blijft echter nog altijd de 

beslissing van de onderzoeksrechter, deze kan hiertegen zijn bezwaren uiten. Om de rij af te 

sluiten wordt in art. 150 van het voorontwerp de kans op een samenvattende ondervraging 

opgenomen. Op verzoek van de inverdenkinggestelde of diens raadsman moet de 

onderzoeksrechter, vooraleer hij de procureur des Konings het dossier geeft met het oog op 

de regeling der rechtspleging, overgaan tot die samenvattende ondervraging. Dit recht op 

een samenvattende ondervraging van de inverdenkinggestelde is niet op straffe van 

nietigheid. Dergelijk verhoor op tegenspraak kan wel gelden als een ondervraging op grond 

van art. 144 van het voorontwerp, dit laatste moet dan niet nogmaals plaats vinden. Het 

recapitulatief verhoor zal het onderzoek door de bodemrechter vergemakkelijken maar aan 

de andere kant zouden er volgens experimenten reeds minder goede resultaten bereikt zijn 

op vlak van de voorlopige hechtenis. In het art. 22, lid 3 van de voorlopige hechteniswet is 

ook in een samenvattende ondervraging voorzien.128  

 

                                                      
127

 Voorontwerp van wetboek van strafprocesrecht, Parl. St. Senaat 2001 - 02, nr. 2-1288/1, 90 - 92. 
128

 M. FRANCHIMONT, “De rechten van de partijen tijdens het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk 
onderzoek” in Colloquium van 31 januari 2003, Parl. St. Kamer, 2002 - 03, nr. 2043/002, 59. 



34 
 

Hoofdstuk 4 : DE INVERDENKINGGESTELDE EN ZIJN RECHTEN 

4.1  Inleiding 

61. Het geheime en niet-contradictoire karakter van het vooronderzoek is in België heel 

lang aangehouden. Pas met de inwerkingtreding van de Wet Franchimont in 1998 werd aan 

deze principes gesleuteld. In vergelijking tot de Franse regeling is dit vrij laat. Op basis van de 

Wet Constans129 had een verdachte in Frankrijk alreeds in 1897 waarborgen verkregen met 

betrekking tot zijn verdediging. In deze wet werd aan de advocaat van de verdachte het 

recht toegekend om de verhoren in het vooronderzoek bij te wonen en daarbij vooraf het 

strafdossier in te kijken. De verdachte werd bij het verhoor ook gewezen op zijn 

zwijgrecht.130 Omwille van een wijziging in de Code de procédure pénale en dit door de Wet 

van 24 augustus 1993131 werd eveneens het principe van het geheime karakter van het 

vooronderzoek afgezwakt. Aan de raadsman van de inverdenkinggestelde werd vier 

werkdagen voor elke ondervraging inzage verleend in het dossier. In het Nederlandse 

Wetboek van strafvordering wordt aan de verdachte in de artikelen 30 tot en met 34 het 

recht toegekend om kennis te kunnen nemen van de processtukken. Dit recht kan worden 

toegestaan door zowel de rechter-commissaris als het openbaar ministerie. Dit recht is 

echter niet onbeperkt. Het kan en mag worden geweigerd indien het belang van het 

onderzoek dit vraagt. Wel is voorzien in een rechtsmiddel om tegen een dergelijke weigering 

in te gaan.132 

62. De strafprocedure die in 1808 in ons Wetboek van strafvordering ingeschreven werd, 

diende niet te voorzien in bijkomende rechten voor de verdediging, aangezien de toenmalige 

procedure volgens het onmiddellijkheidsbeginsel verliep. Dit beginsel hield in dat het 

onderzoek in de fase van de terechtzitting werd gevoerd en de partijen dus zelf op het 

moment van de zitting betrokken waren bij de bewijsgaring. Het strafproces kende 

doorheen de tijd echter een evolutie waarbij het zwaartepunt verlegd werd naar het in 
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principe geheime en niet-tegensprekelijke vooronderzoek. In tegenstelling tot vroeger wordt 

er op de zitting ten gronde geen volledig onderzoek meer gevoerd waardoor de rechten van 

verdediging soms in het gedrang kunnen komen. De rechter voert enkel nog een formele 

controle van het bewijsmateriaal uit, waarbij hij niet langer de kwaliteit van het bewijs 

evalueert.133 Wanneer men in de huidige rechtspraktijk het onmiddellijkheidsprincipe terug 

in zou voeren, zou dit tot onhoudbare toestanden leiden. De werklast voor de rechter zou 

enorm toenemen wat op zijn beurt een aanleiding zou zijn tot een nog grotere gerechtelijke 

achterstand. Het Hof van Cassatie volgt deze redenering ook en stelt dat het verzamelen van 

bewijs op de terechtzitting zelf niet op straffe van nietigheid is voorgeschreven voor de 

correctionele en de politierechtbank.134 Doch wijst DE SMET op het gevaar voor een 

vertekend beeld van het bewijs dat door de rechter zal gebruikt worden om de veroordeling 

uit te spreken.135 Er moest dus een waarborg in het vooronderzoek worden ingebouwd ter 

verdediging van de verdachte. 

63. De Commissie Strafprocesrecht heeft in 1998 gepoogd om te voorzien in een 

contradictoir debat tijdens het vooronderzoek. Deze update van de rechten van verdediging 

is echter slechts een eerste en minimale aanzet om een openbaar en tegensprekelijk 

onderzoek te kunnen waarborgen. Dit is in hoofdzaak te wijten aan het feit dat deze rechten 

enkel uitgeput kunnen worden tijdens het gerechtelijk onderzoek. Dit soort onderzoek 

vertegenwoordigt slechts een klein aantal van de vooronderzoeken. Op heden bestaan er 

wel aanzetten om de rechten van de verdediging niet langer te beperken tot het gerechtelijk 

onderzoek.136 

64. In de voorbereidende werken van de Wet Franchimont is opgenomen dat art. 61bis 

Sv. een objectief criterium tracht in te voeren dat moet toelaten de personen die kunnen 

beschikken over de rechten uit de artt. 61ter en quinquies Sv. te omschrijven. Er werd ook 

een moment bepaald wanneer personen op deze bijkomende rechten kunnen rekenen.137 In 

geval van een verdachte persoon is dit na de inverdenkingstelling, expliciet of impliciet. 
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4.2  Recht op verzoek tot inzage in het strafdossier 

65. Vóór de Wet Franchimont leidde het geheim karakter van het gerechtelijk 

vooronderzoek tot onwetendheid bij de partijen. Zij konden met name jarenlang in het 

ongewisse blijven over het onderzoek dat werd gevoerd met betrekking tot feiten waarvoor 

zij zelf verdacht werden. Het geheim blijven van het vooronderzoek wordt door de nieuwe 

wettelijke regeling niet afgebouwd maar blijft nog steeds het principe op grond van art. 57 

Sv.138 Het art. 61ter Sv. en art. 127 Sv. gaan hier echter wettelijk vastgelegde uitzonderingen 

op vormen voor het gerechtelijk onderzoek. 

66. Er bestond vroeger ook een discriminatoire ongelijkheid tussen enerzijds de 

aangehouden verdachten, die op grond van de wet voorlopige hechtenis op periodieke 

tijdstippen hun strafdossier konden inkijken en anderzijds de niet aangehouden 

verdachten.139 Deze laatst bedoelde personen krijgen nu ook een recht op inzage in het 

strafdossier door de invoering van art. 61ter Sv. 

67. Aangehouden inverdenkinggestelden zijn dus, zoals gezegd, al langer gerechtigd deze 

inzage te bekomen op grond van de Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 

hechtenis (hierna: “WVH”).140 Zij kunnen hun strafdossier één werkdag voor de eerste 

handhaving door de raadkamer inkijken. Dit recht is opgenomen in art. 21, §3 WVH. Op 

grond van art. 22, vierde en vijfde lid WVH kan de aangehouden inverdenkinggestelde 

telkens twee dagen voor de maandelijkse (of in bepaalde gevallen driemaandelijkse) 

handhaving van de aanhouding zijn strafdossier inkijken. Zij beschikken over een 

automatisch recht van inzage. Deze modaliteiten zijn afwijkend in vergelijking tot deze van 

het recht van art. 61ter Sv. dat alleen voor inverdenkinggestelden die niet aangehouden zijn, 

geldt. Deze personen beschikken enkel over het recht op een verzoek tot inzage. Zich 

baserend op het arrest van het Arbitragehof van 18 juli 1997141 vormt dit echter geen 

discriminatie. Het automatisch en periodiek inzagerecht is er om de persoon in voorlopige 

hechtenis de kans te geven zich voor te bereiden op de regelmatig terugkerende beslissing 
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ter handhaving door de raadkamer en zo met kennis van zaken de controle te ondergaan.142 

Het arrest van het Arbitragehof, dat van vóór de inwerkingtreding van de Wet Franchimont 

dateert, stelde de onaangepastheid van de regeling van het inzagerecht tijdens het 

vooronderzoek in het licht. Volgens het Arbitragehof was het gelijkheidsbeginsel geschonden 

omdat de aangehouden verdachte een automatisch en periodiek inzagerecht in het 

strafdossier verkreeg, terwijl er voor de burgerlijke partij geen rechtsmiddelen open stonden 

tegen de beslissing van de procureur-generaal waarbij deze inzage in het dossier weigert op 

grond van art. 125 van het koninklijk besluit van 28  december 1950 houdende algemeen 

reglement op de gerechtskosten in strafzaken143 (hierna: “KB Tarief in Strafzaken”). Ook de 

burgerlijke partij mag niet in onwetendheid gelaten worden over het dossier, dat ook haar 

aanbelangt. Het Hof stelde hierbij wel dat het niet noodzakelijk is dat er onvoorwaardelijk 

inzagerecht wordt verleend.144 

68. Er is geen cumul mogelijk van dit inzagerecht voor aangehoudenen en het 

inzagerecht voor de niet aangehouden inverdenkinggestelden. Van zodra er een einde is 

gekomen aan de voorlopige hechtenis moet de inverdenkinggestelde zijn verzoek tot inzage 

afhandelen via art. 61ter Sv.  

69. Art. 61ter Sv., ingevoerd bij de Wet van 12 maart 1998, geeft het recht aan de niet 

aangehouden inverdenkinggestelde of de persoon tegen wie de strafvordering werd 

ingesteld145 om inzage in zijn eigen strafdossier te vragen. De uitoefening van dit recht maakt 

de interne openbaarheid van het vooronderzoek groter. In dit artikel wordt wel niet voorzien 

in een recht op het maken van kopieën. De inzage voorzien in art. 61ter Sv. wordt beperkt 

tot het strafdossier. Het vertrouwelijk dossier, dat wordt aangelegd in toepassing van de 

bijzondere opsporingsmethodes van stelselmatige observatie en infiltratie, kan in principe 

enkel geraadpleegd worden door de procureur des Konings, de onderzoeksrechter en 

uiteindelijk de kamer van inbeschuldigingstelling.146 Art. 61ter, §7 Sv. voorziet wel in een 
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limitering van het aantal verzoeken tot inzage die kunnen ingediend worden. Telkens drie 

maanden dienen verstreken te zijn tussen een verzoek en een vorige beslissing van de 

onderzoeksrechter of de kamer van inbeschuldigingstelling, ingeval hoger beroep was 

aangetekend. Tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, die de inzage van 

het strafdossier verwerpt, kan geen ontvankelijk cassatieberoep worden ingesteld aangezien 

dit geen eindbeslissing is in de zin van art. 416, lid 1 Sv.147 

70. Art. 61ter, §2 Sv. stelt dat de vraag naar inzage bij verzoekschrift moet worden 

ingediend bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg. Bij de Wet van 4 juli 2001 zijn de 

woorden ‘ingediend bij’ vervangen door de woorden ‘toegezonden aan of neergelegd op’.148 

Dit verzoek kan ten vroegste één maand na de inverdenkingstelling of het instellen van de 

strafvordering. Er is dus een wachttermijn van één maand ingebouwd waarin de 

onderzoeksrechter wel degelijk een geheim onderzoek kan voeren. 

71. In bepaalde gevallen is het aangewezen dat het onderzoek of bepaalde delen van het 

onderzoek nog langer geheim blijven. Om die reden is in art. 61ter, §3 Sv. opgenomen dat de 

onderzoeksrechter de inzage van het geheel of van bepaalde delen kan verbieden wanneer 

de noodwendigheden van het onderzoek dit vereisen, wanneer de inzage een gevaar zou 

veroorzaken voor personen of wanneer de inzage voor bepaalde personen een ernstige 

schending van hun privacy zou betekenen. De noodwendigheden van het onderzoek die in 

het artikel zijn vermeld, verwijzen naar het risico op beschadiging van het onderzoek. 

Wegens de vrij vage omschrijving van deze weigeringsgrond bestaat het gevaar dat deze 

motivering te snel of te gemakkelijk kan worden ingeroepen. Het feit dat er nog 

onderzoeksverrichtingen dienen uitgevoerd te worden, is geen afdoende reden om de 

inzage te weigeren.149 Wanneer de inzage echter een gevaar inhoudt dat informatie nopens 

het onderzoek zou gelekt worden, dan vormt dit een gegronde reden om geen inzage te 

verlenen. Wanneer er echter geen onderzoeksdaden meer in uitvoering zijn die door het 

inzagerecht in het gedrang zouden kunnen komen of wanneer lekken in het algemeen geen 

gevaar meer betekenen voor een uitgeklaard onderzoek, kan de inzage niet meer geweigerd 
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worden.150 Naast de mogelijkheid voor de onderzoeksrechter om de inzage te weigeren, kan 

hij het recht op inzage ook beperken tot de feiten die tot de inverdenkingstelling hebben 

geleid. 

72. De aanwending van de informatie die men heeft verkregen, is ook aan beperkingen 

onderhevig. Art. 61ter, §4, tweede lid Sv. bepaalt dat de inverdenkinggestelde de verkregen 

inlichtingen enkel kan gebruiken in het belang van zijn eigen verdediging. Daarbij moet hij 

rekening houden met het vermoeden van onschuld, de rechten van verdediging van derden 

en ook het privéleven en de waardigheid van de persoon. Om misbruiken in deze specifieke 

situatie te bestraffen, kan men een beroep doen op art. 460ter Strafwetboek (hierna: “Sw.”). 

De inverdenkinggestelde wordt gestraft met een correctionele straf wanneer hij de door 

inzage in het strafdossier verkregen inlichtingen heeft gebruikt met als doel (en tot gevolg) 

het gerechtelijk onderzoek te hinderen of een inbreuk te plegen op het privéleven, de 

fysieke/morele integriteit of de goederen van een in het strafdossier genoemde persoon. 

Art. 460ter Sv. is enkel van toepassing op de niet aangehouden inverdenkinggestelde en de 

burgerlijke partij, niet op een derde die bij toepassing van art. 125 KB Tarief in Strafzaken 

toegang tot zijn dossier heeft gekregen.151 

73. De niet aangehouden inverdenkinggestelde beschikt in ieder geval over het recht om 

op het einde van het vooronderzoek en vóór de regeling der rechtspleging het strafdossier te 

raadplegen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen. Dit recht kan niet worden 

geweigerd of beperkt. In uitbreiding van art. 61ter Sv., kan de niet aangehouden 

inverdenkinggestelde hierbij ook een kopie van het dossier vragen. Dit recht is wettelijk 

vastgelegd in art. 127 Sv. Voor de aangehouden inverdenkinggestelde is deze termijn 

teruggebracht tot drie dagen op grond van art. 127, §2 Sv. 

74. Voor personen die zich niet kunnen beroepen op art. 61ter Sv. geldt nog steeds art. 

125 KB Tarief in Strafzaken. De bepalingen van dit koninklijk besluit zijn bijvoorbeeld van 

toepassing op de verdachten tijdens het opsporingsonderzoek. De partijen die wel van het 

recht uit art. 61ter Sv. kunnen genieten, kunnen een beroep doen op het art. 125 KB Tarief in 

Strafzaken om naast de inzage ook een kopie van het dossier bekomen. Het artikel kan ook 

van belang zijn om een ruimere inzage te bekomen dan men had verkregen op grond van het 
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art. 61ter Sv.152 De uitdrukkelijke machtiging van de procureur-generaal van het hof van 

beroep is altijd nodig voor het verkrijgen van een dergelijke verruimde inzage of afschrift. 

Geen rechtsmiddel staat open tegen de weigerende beslissing. De hoven en rechtbanken 

kunnen niet in de plaats van de procureur-generaal toegang geven tot het strafdossier.153 

 

4.3  Recht op verzoek tot bijkomende onderzoekshandelingen 

75. Art. 61quinquies Sv. is eveneens ingevoerd door de Wet Franchimont in 1998. 

Bedoeling van dit artikel was om tegensprekelijkheid tijdens het vooronderzoek mogelijk te 

maken. Wanneer de inverdenkinggestelde de mening toegedaan was dat een 

onderzoekshandeling ter zijn verdediging diende te worden gesteld, kon hij in het verleden 

enkel op informele wijze de onderzoeksrechter daarop wijzen. De onderzoeksrechter had 

geen verplichting om hier op in te gaan.154 Vanaf 1998 heeft elke inverdenkinggestelde en 

ook de persoon tegen wie de strafvordering is ingesteld, het recht om bijkomende 

onderzoekshandelingen te vragen en de onderzoeksrechter dient hiermee rekening te 

houden. In een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling te Luik werd geoordeeld dat 

de door de verdachte gevraagde inverdenkingstelling van andere personen geen bijkomende 

onderzoekshandeling vormt in de zin van art. 61quinquies Sv.155  

76. Het verzoek kan uitgaan van zowel de aangehouden als de niet aangehouden 

inverdenkinggestelde. Voor deze laatste zijn er in art.61quinquies, §2 Sv. zelfs kortere 

termijnen voorzien waarbinnen de onderzoeksrechter uitspraak moet doen nopens het 

verzoek. De normale termijn van één maand wordt op acht dagen gebracht vanaf het 

ogenblik dat er één van de inverdenkinggestelden in voorlopige hechtenis wordt 

gehouden.156 De gevraagde onderzoeksmaatregel moet nauwkeurig worden beschreven op 

straffe van niet-ontvankelijkheid. Bijkomend moet het verzoekschrift een motivering voor de 

specifieke onderzoeksmaatregel bevatten. De vereiste dat het verzoekschrift met redenen 

dient omkleed te zijn, is niet van toepassing op de vraag tot inzage in het strafdossier. 

Wanneer men een beroep aanhangig wil maken bij de kamer van inbeschuldigingstelling 
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tegen een weigering tot inzage dan dient het verzoekschrift wel met redenen omkleed te 

zijn. Het recht uit art. 61ter Sv. zorgt er voor dat de inverdenkinggestelde met kennis van 

zaken een nuttige en effectieve onderzoeksdaad kan aanvragen. In tegenstelling tot het 

recht op inzage, is er geen wachttermijn voorzien vooraleer men een dergelijk verzoekschrift 

voor het eerst kan indienen. Men kan onmiddellijk na de inverdenkingstelling een 

bijkomende onderzoeksmaatregel aanvragen. 

77. De onderzoeksrechter kan op basis van art. 61quinquies, §3 Sv. het verzoek om de 

volgende twee redenen afwijzen: wanneer hij de maatregel niet noodzakelijk acht om de 

waarheid aan het licht te brengen of wanneer hij de maatregel op dat ogenblik nadelig acht 

voor het onderzoek. Echter, sommige gevraagde tegenexpertises moeten uitgevoerd 

worden.157 Het gaat om een tweede DNA-onderzoek zoals omschreven in art. 44ter, §4 Sv. 

en een tweede alcoholanalyse, die verplicht toegestaan moet worden op grond van artt. 9 

en 10 van het koninklijk besluit van 10 juni 1959 betreffende de bloedproef met het oog op 

het bepalen van het alcoholgehalte.158 Wanneer de verzoeker of de procureur des Konings 

niet akkoord gaat met de beslissing van de onderzoeksrechter, dan kan beroep ingesteld 

worden bij de kamer van inbeschuldigingstelling. Een cassatieberoep dat de verdachte 

instelt tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat zijn verzoek tot een 

bijkomende onderzoekshandeling aan de onderzoeksrechter verwerpt, is niet ontvankelijk. 

Deze beslissing houdt dan ook geen eindbeslissing in.159 De inverdenkinggestelde mag geen 

verzoekschrift met hetzelfde voorwerp indienen vooraleer een termijn van drie maanden is 

verstreken te rekenen van de laatste beslissing die betrekking heeft op hetzelfde 

voorwerp.160 

78. De onderzoeksrechter moet naast de motivatie tot afwijzing van het verzoek ook nog 

andere afwegingen maken. Er moet namelijk op gewezen worden dat de principes van 

proportionaliteit en subsidiariteit, die eigen zijn aan het stellen van onderzoekshandelingen 

in het vooronderzoek, niet vervallen omdat de handeling door de inverdenkinggestelde (of 
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door de burgerlijke partij) is aangevraagd. De onderzoeksrechter moet deze beginselen altijd 

in acht nemen bij zijn beslissing tot al dan niet uitvoering van een specifieke 

onderzoeksmaatregel. Meer dan ooit heeft de onderzoeksrechter een coördinerende functie 

te vervullen. Naast de onderzoekshandelingen die hij zelf nuttig acht en ambtshalve gaat 

bevelen, zal hij ook de maatregelen die door de partijen worden aangevraagd moeten 

inpassen.161 Er moet wel opgemerkt worden dat de onderzoeksrechter niet alle aanvullende 

onderzoeksverrichtingen moet stellen die door de inverdenkinggestelde worden gevorderd 

met het oog op het aantonen van zijn onschuld.162  

79. Voor de regeling der rechtspleging door de raadkamer kunnen de 

inverdenkinggestelden nog een laatste keer gebruik maken van hun recht om bijkomende 

onderzoekshandelingen te vorderen op grond van art. 127, §3 Sv. De procedure van het 

verzoek verloopt ook volgens art. 61quinquies Sv. Krachtens art. 127 Sv. kan het recht om 

aanvullende onderzoekshandelingen te vorderen in de regel slechts één maal tijdens de 

eerste fase van de regeling der rechtspleging worden uitgeoefend.163 

 

4.4  De hoedanigheid van de verzoeker voor de toepassing van artt. 61ter en 

61quinquies Sv. 

80. De belangrijkste redenen ter verantwoording van het geheim karakter van het 

vooronderzoek zijn enerzijds het waarborgen van de efficiëntie van de waarheidsvinding en 

anderzijds de eerbiediging van het vermoeden van onschuld. 

81. Er zijn echter uitzonderingen vastgelegd in de bepalingen van de Wet Franchimont.164 

De eerste uitzondering is de mogelijkheid die vervat zit in art. 61ter Sv. om een verzoek tot 

inzage in het strafdossier in te dienen voor de burgerlijke partij en de inverdenkinggestelde. 

De tweede uitzondering is terug te vinden in art. 61quinquies Sv. Wanneer de 

inverdenkinggestelde op de hoogte is van de vooruitgang in de zaak door middel van het art. 

61ter Sv., dan kan hij op de zaak enige invloed uitoefenen door middel van art. 61quinquies 

Sv. Door dit laatste artikel is er voor de inverdenkinggestelde en de burgerlijke partij een 
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opening ingevoerd om actief deel te nemen aan het verzamelen van ontlastende 

bewijsstukken. Dit zal ook de waarheidsvinding ten goede komen.165 De procedure van art. 

61quinquies Sv. kan de kwaliteit van het onderzoek een positieve wending geven in de zin 

dat op deze manier handelingen op een nuttig tijdstip kunnen worden gesteld en zo nieuwe 

elementen in de zaak aan het licht kunnen brengen.166 De inverdenkinggestelde verzoeker 

weet in bepaalde gevallen meer met betrekking tot zijn eigen zaak dan de 

onderzoeksrechter omdat hij met alle waarschijnlijkheid zelf betrokken was en kan het 

tijdstip om een handeling te stellen dan ook met meer inzicht bepalen. 

82. Om het begrip ‘inverdenkinggestelde’ uit artt. 61ter en 61quinquies Sv. te kunnen 

situeren, moet de rechtspraak hieromtrent van nabij bekeken worden. Een arrest van het 

Hof van Cassatie kende de persoon tegen wie de strafvordering is ingesteld krachtens art. 

61bis, tweede lid Sv. gelijke rechten toe als de persoon die door de onderzoeksrechter 

formeel in verdenking is gesteld.167 Dit blijkt eveneens uit de voorbereidende werken bij de 

Wet Franchimont en uit art. 61bis Sv. zelf. De persoon tegen wie de strafvordering is 

ingeleid, moet bij naam vernoemd zijn. Wanneer noch de burgerlijke partijstelling, noch de 

vordering tot instelling van een gerechtelijk onderzoek de verdachte bij naam aanduiden, 

dan zullen de rechten uit artt. 61ter en 61quinquies Sv. niet aan deze persoon worden 

toegekend. De persoon zal moeten wachten tot hij formeel in verdenking wordt gesteld door 

de onderzoeksrechter.168 

83. Een latere beslissing de dato 17 september 2001 van de kamer van 

inbeschuldigingstelling te Brussel heeft echter geoordeeld dat een bijkomende 

onderzoeksdaad op grond van art. 61quinquies Sv. kan toegestaan worden aan de betichte, 

de met de betichte geassimileerde persoon op grond van art. 61bis, tweede lid Sv. of aan de 

burgerlijke partij. Die kamer van inbeschuldigingstelling besliste in casu dat de persoon die 

‘zeker bedoeld’ is in de vordering van het openbaar ministerie, gelijk wordt gesteld met een 

persoon waartegen de strafvordering is ingeleid krachtens art. 61bis, tweede lid Sv.169 

Daarbij moet rekening gehouden worden met alle elementen van de zaak. Aan deze laatste 
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kunnen dus ook de bijkomende rechten worden toegekend.170 Bovendien is zo beslist dat 

wanneer er geen twijfel bestaat over de persoon die bedoeld wordt in de vordering of de 

burgerlijke partijstelling, deze dan ook dezelfde rechten kan krijgen als een persoon die 

impliciet in verdenking is gesteld krachtens art. 61bis, tweede lid Sv. Met geen twijfel 

bedoelde de kamer van inbeschuldigingstelling dat de persoon in de vordering of klacht 

perfect identificeerbaar moet zijn.171 

84. Wanneer een persoon echter regelmatig het voorwerp uitmaakt van 

onderzoeksdaden, terwijl hij niet formeel in verdenking is gesteld, dan kan deze niet worden 

gelijkgesteld met een persoon tegen wie de strafvordering is ingeleid. Deze verzoeker zal 

niet de vereiste hoedanigheid bezitten om de bijkomende rechten uit te oefenen.172 

85. Ook de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling de dato 22 februari 

1999173 kan omtrent dit onderwerp worden vermeld. Dit arrest ging echter een brug te ver 

door te stellen dat onder het begrip inverdenkinggestelde ‘elke persoon tegen wie ernstige 

aanwijzingen van schuld bestaan’ moet worden begrepen. Wanneer de kamer van 

inbeschuldigingstelling een afwijzing van verzoek tot inzage (kan ook een verzoek tot 

bijkomende onderzoekshandelingen zijn) beoordeelt, dan zal zij bij die beoordeling ook de 

hoedanigheid van de verzoeker nagaan. De kamer van inbeschuldigingstelling moet dan 

nagaan of de verzoeker formeel in verdenking werd gesteld dan wel of de strafvordering 

tegen hem werd ingesteld. Zij mag niet ‘iedere persoon tegen wie ernstige aanwijzingen van 

schuld bestaan’ als rechthebbende van de rechten voorzien in artt. 61ter en art. 61quinquies 

Sv. beschouwen. Deze persoon moet in de vordering of klacht zijn aangeduid of eerst door 

de onderzoeksrechter formeel in verdenking zijn gesteld, alvorens hij deze rechten kan 

uitoefenen.174 Voortgaand op deze interpretatie van het arrest, kan geconcludeerd worden 

dat wanneer tegen iemand heel wat aanwijzingen van schuld bestaan, maar deze persoon 

niet onder de voorwaarden van art. 61bis Sv. valt, deze aanwijzingen niet voldoende zullen 

zijn om de rechten verleend door de Wet Franchimont te kunnen uitoefenen.175 
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86. Wanneer een persoon die (nog) niet formeel in verdenking is gesteld of tegen wie de 

strafvordering nog niet is ingesteld, een verzoekschrift voor een bijkomende 

onderzoekshandeling gaat indienen, dan zal de onderzoeksrechter dit verzoek als niet 

ontvankelijk moeten beschouwen. De verzoeker bezit namelijk niet de juiste hoedanigheid 

om bijkomende onderzoekshandelingen toegewezen te krijgen. Er zijn methoden om de 

persoon echter wel toe te laten zich te verdedigen. Enerzijds staat er de onderzoeksrechter 

niets in de weg het verzoek van de betrokkene toch in te willigen. De onderzoeksmaatregel 

zal dan in het belang van de waarheidsvinding worden bevolen. Deze informele wijze van 

verzoek is eigenlijk de toestand die gold vóór 2 oktober 1998. Anderzijds zou de 

onderzoeksrechter volgens ROZIE in deze aanvraag een impliciete erkenning van ernstige 

aanwijzingen van schuld door de verzoeker kunnen ontwaren.176 Op die manier is hij dan 

verplicht de persoon in verdenking te stellen wanneer er wel degelijk ernstige aanwijzingen 

van schuld zijn.177 

 

4.5  Het verloop van het onderzoek 

87. Krachtens art. 136 Sv. houdt de kamer van inbeschuldigingstelling ambtshalve 

toezicht op het verloop van de procedure. Art. 136, tweede lid Sv. bepaalt dat wanneer het 

gerechtelijk onderzoek na verloop van een jaar niet is afgesloten, de inverdenkinggestelde 

middels een met redenen omkleed verzoekschrift, de zaak aanhangig kan maken bij de 

kamer van inbeschuldigingstelling. Van de kamer van inbeschuldigingstelling wordt dan een 

gemotiveerde uitspraak verwacht. De termijn van één jaar neemt een aanvang vanaf de 

vordering van het gerechtelijk onderzoek door het openbaar ministerie, vanaf de burgerlijke 

partijstelling of vanaf de saisine van de onderzoeksrechter zelf in het geval van een 

betrapping op heterdaad of in het kader van een mini-instructie.178 Het verzoek door de 

inverdenkinggestelde kan na zes maanden worden herhaald. Er wordt later in deze 
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uiteenzetting ingegaan op een knelpunt met betrekking tot de hoedanigheid van de 

verzoeker van het middel uit art. 136, tweede lid Sv.179 

88. De raadkamer kan ingevolge art. 131, §1 Sv. ambtshalve, maar ook op verzoek van 

onder meer de inverdenkinggestelde, de regelmatigheid van een handeling of van de 

rechtspleging onderzoeken. Dit gebeurt dan in het kader van de regeling der rechtspleging 

op het einde van het gerechtelijk onderzoek. Indien de raadkamer een onregelmatigheid, 

verzuim of nietigheid heeft vastgesteld die invloed heeft op een handeling van het 

onderzoek of op de bewijsverkrijging, dan zal de raadkamer deze handeling en eventueel het 

deel of het geheel van de rechtspleging die op deze handeling gebaseerd is, vernietigen. Op 

grond van art. 135, §2 Sv. heeft de inverdenkinggestelde nog de mogelijkheid om hoger 

beroep aan te tekenen bij de kamer van inbeschuldigingstelling. In het artikel is wel een 

ontvankelijkheidsvereiste opgenomen. De inverdenkinggestelde moet het middel namelijk al 

door middel van een schriftelijke conclusie hebben ingeroepen voor de raadkamer. 

89. Op grond van art. 235bis, §6 Sv. kan ook de kamer van inbeschuldigingstelling ertoe 

gehouden zijn om de regelmatigheid van de procedure te onderzoeken. Ook in dit geval kan 

dit ambtshalve of wanneer onder andere de inverdenkinggestelde een verzoekschrift 

daartoe heeft ingediend. Deze zuivering van nietigheden zal voorkomen niet alleen bij de 

regeling der rechtspleging door de kamer van inbeschuldigingstelling maar ook telkens 

wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling in andere gevallen kennis neemt van de zaak. 

Bijvoorbeeld naar aanleiding van een evocatie of bij een hoger beroep dat ingesteld werd 

tegen een beschikking van de raadkamer.180 In toepassing van de bepalingen van de wet zal 

de kamer van inbeschuldigingstelling de handeling die door een onregelmatigheid, verzuim 

of nietigheid (zoals die in art. 131, §1 Sv. is bedoeld) is aangetast en eventueel een deel of 

het geheel van de rechtspleging vernietigen.  

 

4.6  De grote Franchimont 

90. De bijkomende rechten die de verdachte verwerft door zijn inverdenkingstelling zijn 

enkel te situeren binnen het gerechtelijk onderzoek. In het voorontwerp van het Wetboek 

van strafvordering gaat men de verdachte uiteindelijk toch in rechten tijdens het 
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opsporingsonderzoek voorzien. De bestaande discrepantie met het gerechtelijk onderzoek 

zou op die manier worden verminderd.181 In de artt. 125 en 126 van het voorontwerp heeft 

men voorzien in de mogelijkheid om de verdachten in het opsporingsonderzoek de 

bijkomende rechten toe te kennen. Om deze rechten te kunnen uitoefenen moet het 

misdrijf waarop het onderzoek is gebaseerd, strafbaar zijn met een gevangenisstraf van ten 

minste 1 jaar.182 

91. Art. 125 van het voorontwerp heeft betrekking op het recht tot inzage in het 

strafdossier. De procureur des Konings doet uiterlijk na één maand uitspraak over het 

verzoek. Net als de onderzoeksrechter in het gerechtelijk onderzoek, kan de procureur des 

Konings de inzage van het dossier of van bepaalde stukken verbieden indien de 

noodwendigheden van het opsporingsonderzoek dit vereisen of indien inzage een gevaar 

zou opleveren voor personen of een ernstige schending van hun privé-leven zou inhouden. 

De procureur des Konings kan de inzage ook beperken tot het deel van het dossier 

betreffende de feiten die tot het opsporingsonderzoek hebben geleid. Net als in het 

gerechtelijk onderzoek is het gebruik van de door de inzage in het dossier verkregen 

inlichtingen ook beperkt. De verdachte mag de informatie alleen gebruiken in het belang van 

hun verdediging of de verdediging van hun rechten, op voorwaarde dat zij het vermoeden 

van onschuld en de rechten van verdediging van derden in acht nemen, alsook het privé-

leven en de waardigheid van de persoon.183 

92. Art. 126 van het voorontwerp implementeert het verzoek tot bijkomende 

onderzoeksdaden. Ook hier is de procedure heel gelijklopend aan de regeling in het 

gerechtelijk onderzoek. Zo kan de procureur des Konings, die uitspraak moet doen uiterlijk 

één maand na het verzoek, ook het verzoek afwijzen indien hij de maatregel niet 

noodzakelijk acht om de waarheid aan de dag te brengen of indien hij deze maatregel op dat 

ogenblik nadelig acht voor het opsporingsonderzoek.184 

93. Eveneens voor de benadeelden is een uitbreiding van de rechten voorzien gedurende 

het verloop van het opsporingsonderzoek.  
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94. Het als verdachte beschouwd worden, is een constitutief element voor het verkrijgen 

van deze rechten. De procureur des Konings heeft bijgevolg een belangrijke rol bij het 

beantwoorden van de vraag of een persoon al dan niet de status van verdachte toebedeeld 

krijgt. Art. 124 van het voorontwerp heeft het begrip ‘verdachte’ proberen te objectiveren 

door aan eenieder die verschillende malen is ondervraagd door een gerechtelijke of politiële 

instantie, het recht te geven om aan de hand van een verzoekschrift gericht aan de 

procureur des Konings te vragen of hij al dan niet verdacht wordt een strafbaar feit te 

hebben gepleegd.185 Een enkele ondervraging zal bijgevolg niet voldoende zijn om dergelijk 

verzoek in te dienen.186 De procureur dient hierop uiterlijk binnen de twee weken te 

antwoorden. Wanneer hij niet binnen deze termijn antwoordt, kan de betrokkene sowieso 

de bijkomende rechten uitoefenen. Wanneer de procureur des Konings wel antwoordt, dan 

dient bij een bevestigend antwoord de aard van het strafbaar feit aangegeven te worden. De 

verdachte beschikt daarna over het recht om inzage te vragen of om bijkomende 

handelingen te verzoeken. Wanneer de procureur des Konings echter een weigerend 

antwoord formuleert, dan staat hiertegen geen rechtsmiddel open.187 Dit is een essentieel 

verschil in vergelijking tot het recht van de inverdenkinggestelde in de fase van het 

gerechtelijk onderzoek die in deze omstandigheid wel over beroepsmiddelen beschikt. Art. 

61ter, §5 Sv. en art. 61quinquies, §4 Sv. waarborgen het recht waarbij de 

inverdenkinggestelde (en in voorkomend geval de procureur des Konings) hoger beroep 

kunnen aantekenen bij de kamer van inbeschuldigingstelling. Hiervan uitgaande zouden de 

rechten in het opsporingsonderzoek als zwakker kunnen worden beschouwd dan de rechten 

in het gerechtelijk vooronderzoek. De ontstentenis van een rechtsmiddel zal er voor zorgen 

dat het opsporingsonderzoek niet nodeloos wordt verlengd of gecompliceerd. Volgens 

TRAEST en DE TANDT vereisen de artt. 10 en 11 van de Grondwet wellicht niet dat het verzoek 

tot inzage of bijkomende onderzoekshandelingen in het opsporingsonderzoek en in het 

gerechtelijk onderzoek op identieke wijze moet verlopen.188 
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95. Naar analogie met het gerechtelijk onderzoek zal ook op het einde van het 

opsporingsonderzoek een termijn worden voorzien voor inzage en een mogelijkheid om 

bijkomende onderzoekshandelingen te verzoeken.189 Deze rechten worden aan de verdachte 

toegekend op grond van art. 130, tweede lid van het voorontwerp. Art. 127 van het huidige 

Wetboek van strafvordering, dat de procedure na voltooiing van het gerechtelijk onderzoek 

behandelt, wordt in het voorontwerp vervangen door art. 211. In dit artikel worden de 

termijnen verlengd. De nu voorziene termijn van vijftien dagen om het dossier in te kijken of 

om bijkomende onderzoekshandelingen te verzoeken, zou worden vervangen door een 

termijn van één maand. Alsook de nu voorziene termijn van drie dagen voor de 

aangehouden inverdenkinggestelde zou worden vervangen door een termijn van acht dagen. 

Deze verlenging heeft de bedoeling om de partijen meer tijd te geven om hun strafdossier te 

kunnen bestuderen.190 

 

4.7  Besluit en voorstel in verband met wachttermijn 

96. Het recht op het vragen van bijkomende onderzoeksmaatregelen is onlosmakelijk 

gekoppeld aan het recht om inzage in het strafdossier te vragen. Deze twee rechten zijn 

complementair.191 De verdachte (volgens het voorontwerp van de grote Franchimont) of 

inverdenkinggestelde kan slechts op een efficiënte wijze een bijkomende 

onderzoeksmaatregel vragen wanneer hij de nood hiertoe op basis van het dossier heeft 

kunnen vaststellen.192 

97. Het recht op inzage in het eigen strafdossier is volgens mij een recht waar eenieder 

onafgezien de fase van de procedure moet kunnen over beschikken. Het voornemen van de 

Commissie Strafprocesrecht193 om dit recht ook in het opsporingsonderzoek te voorzien is 

mijn inziens een belangrijke stap vooruit met betrekking tot de rechten van de verdediging 
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(in het bijzonder dan art. 6.3.a EVRM). Toch moet er opgemerkt worden dat dit recht ook 

voor moeilijkheden kan zorgen. Het voorzien van deze rechten in het gerechtelijk onderzoek 

en het opsporingsonderzoek moet dus gebeuren met inachtneming van de efficiëntie van 

het onderzoek en het recht op privacy. Eveneens is het onmiskenbaar zo dat in bepaalde 

gevallen het opsporingsonderzoek geheim moet blijven omwille van de waarheidsbevinding. 

Het verrassingseffect van bepaalde handelingen is soms essentieel om het onderzoek tot 

een goed einde te brengen. De wetgever heeft hier in voorzien door de onderzoeksrechter 

en de procureur des Konings de lege ferenda toe te staan het inzagerecht in bepaalde 

gevallen te beperken. Ook de wachttermijn zal er toe leiden dat de efficiëntie van het 

onderzoek wordt gewaarborgd. De wachttermijn van één maand (enkel tijdens het 

gerechtelijk vooronderzoek) en daarna telkens drie maanden is een goede balans tussen het 

recht van de verdachte om kennis te krijgen nopens de inhoud van zijn dossier en de tijd die 

de procureur des Konings nodig heeft om zijn onderzoek ongestoord en naar behoren uit te 

voeren. 

98. Al is de taak van de onderzoeksrechter om de zaak à charge en à décharge te 

onderzoeken, toch kunnen er zich omstandigheden voordoen waarin de onderzoeksrechter 

niet van alles op de hoogte kan zijn omtrent het misdrijf. Hij kan dan ook niet inspelen op 

wat hij nog niet heeft kunnen ontdekken. Er kunnen namelijk elementen verzwegen of 

vergeten zijn. Hier heeft de onderzoeksrechter geen grip op. Er wordt echter een zekerheid 

ingebouwd door de inverdenkinggestelde, die in bepaalde gevallen meer op de hoogte kan 

zijn met betrekking tot het misdrijf, zelf te laten participeren in het gerechtelijk 

vooronderzoek. Dat kan door bijkomende onderzoekshandelingen aan te vragen. De 

onderzoeksrechter heeft nog altijd het eindoordeel met betrekking tot het nut van dergelijke 

bijkomende onderzoekshandelingen. Die onderzoeksmaatregelen mogen de efficiëntie van 

het onderzoek niet aantasten of het onderzoek onnodig vertragen. Deze mogelijke gevaren 

zijn namelijk in het nadeel van de waarheidsvinding. Zoals eerder vermeld, zijn het recht van 

inzage en het recht op bijkomende onderzoekshandelingen complementair. Toch is voor het 

verzoek tot bijkomende onderzoeksmaatregelen geen wachttermijn opgelegd om het eerste 

verzoek in te dienen. Omwille van het verband tussen het recht uit art. 61ter Sv. en dat uit 

art. 61quinquies Sv. en omdat dit laatste instrument een heel dankbaar middel is om een 

onderzoek te kunnen dwarsbomen, zou mijn voorstel er in bestaan om ook een 

wachttermijn van één maand te voorzien met betrekking tot het indienen van een verzoek 



51 
 

tot bijkomende onderzoeksdaden. Volgens de parlementaire voorbereidingen van de Wet 

Franchimont is de ratio legis van de wachttermijn om de onderzoeksrechter toe te laten in 

alle sereniteit, zonder enige dwang of invloed, vooruitgang te laten boeken. Dat het 

onderzoek gedurende een zekere periode geheim blijft, is daartoe gerechtvaardigd. 

Bijkomend wordt gesteld dat indien de partijen te vroeg kennis zouden krijgen van alle 

details van het onderzoek, de waarheidsvinding daardoor al te zeer in het gedrang zal 

komen.194 De belemmering van het onderzoek kan door de wachttermijn enigszins 

verholpen worden.195 Mijns inziens zal de onderzoeksrechter pas in alle sereniteit zijn 

onderzoek kunnen voeren tijdens die wachttermijn wanneer er ook geen verzoeken tot 

bijkomende onderzoekshandelingen kunnen worden ingediend. Wanneer voor dit laatste 

verzoek ook een wachttermijn zou gelden, zou de onderzoeksrechter de volledige 

gelegenheid krijgen om eerst zelf zijn onderzoek te kunnen voorbereiden of te kunnen 

voeren. 

99. Het invoeren van het verzoek tot bijkomende onderzoekshandelingen in het 

opsporingsonderzoek is een goede stap vooruit in de richting van een volledig recht van 

verdediging. Ook het openbaar ministerie moet de rechten van verdediging van de 

verdachte toelaten en respecteren zodat er een eerlijk strafproces tot stand kan komen. 

Omdat we hier spreken over een groot aantal van de vooronderzoeken, zal dit echter een 

last zijn die extra op de schouders van het openbaar ministerie gelegd wordt. Doch dit recht 

geeft een groot voordeel voor de verdachte én voor het onderzoek omdat de verdachte de 

kans krijgt om mee te participeren en zijn kennis met betrekking tot het voltrokken feit van 

fundamenteel belang kan zijn.  
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Hoofdstuk 5 : KNELPUNTEN BIJ DE INVERDENKINGSTELLING 

5.1  De knelpunten 

5.1.1  HET GERECHTELIJK ONDERZOEK VS. HET OPSPORINGSONDERZOEK 

100. De nood aan bijkomende rechten van verdediging in het vooronderzoek is er 

gekomen doordat het zwaartepunt van het strafproces verschoven is. Niet langer de fase ter 

terechtzitting maar het vooronderzoek is van doorslaggevend belang voor de uiteindelijke 

uitkomst. Toch zijn er enkel maar rechten ter verdediging van de verdachte persoon in het 

gerechtelijk vooronderzoek voorzien en niet in het opsporingsonderzoek. De verdachten in 

een opsporingsonderzoek beschikken over onvoldoende middelen in vergelijking met de 

inverdenkinggestelden in een gerechtelijk onderzoek. Technisch gezien is het echter wel 

minder eenvoudig om deze rechten ook in het opsporingsonderzoek te organiseren. In 

tegenstelling tot het gerechtelijk onderzoek worden partijen in een opsporingsonderzoek in 

mindere mate geïdentificeerd.196 De hoedanigheid van de verdachte en het slachtoffer is 

moeilijker af te lijnen dan de hoedanigheid van de inverdenkinggestelde en de burgerlijke 

partij. Omwille van deze moeilijk af te lijnen hoedanigheden mag een grotere 

participatiemogelijkheid niet uitmonden in een aantasting van de efficiëntie van het 

opsporingsonderzoek.197 

101. De reden waarom de status van inverdenkinggestelde enkel voorzien is in het in het 

gerechtelijk onderzoek en niet in het opsporingsonderzoek wordt uiteengezet in de memorie 

van toelichting bij de Wet Franchimont.198 De Commissie Strafprocesrecht ging er van uit dat 

het verschil in behandeling niet discriminatoir is omdat in de fase van het gerechtelijk 

onderzoek de procedure van vervolging is opgestart, hetgeen met zich meebrengt dat de 

betrokkene voor de raadkamer zal moeten verschijnen met het oog op de regeling der 

rechtspleging. In het geval van een opsporingsonderzoek is dit niet het geval aangezien de 

procureur des Konings nog de mogelijkheid heeft om de zaak te seponeren.199 Er is echter 
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het gegeven dat de raadkamer nog tot buitenvervolgingstelling kan beslissen met als gevolg 

dat het onderzoek kan afgesloten worden zonder vervolging in het kader van een 

gerechtelijk onderzoek. Deze bevoegdheid van de raadkamer is voorzien in art. 128, eerste 

lid Sv.: “Indien de raadkamer van oordeel is dat het feit noch een misdaad, noch een 

wanbedrijf, noch een overtreding oplevert, of dat tegen de inverdenkinggestelde generlei 

bezwaar bestaat, verklaart zij dat er geen reden is tot vervolging.” 

102. De vraag kan worden opgeworpen of de regeling van de bijkomende rechten een 

toets met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, gelezen in samenhang met art. 6 EVRM, 

kan doorstaan. De Raad van State gaf in zijn advies bij het wetsontwerp Franchimont al aan 

dat personen die verdacht worden van een misdrijf geen rechten zullen kunnen genieten tot 

aan de dagvaarding voor het vonnisgerecht. De Raad acht dit echter inderdaad op 

gespannen voet staand met art. 6 EVRM en art. 14 van het Internationaal verdrag 19 

december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten (hierna: “BUPO-Verdrag”). 

Volgens de Raad van State was er een risico dat het vonnisgerecht de procedure 

onregelmatig ging verklaren omdat de verdachte geen rechten van verdediging had genoten 

tijdens het opsporingsonderzoek die naar hem werd gevoerd.200 

103. Er moet de bedenking gemaakt worden dat 90% van de zaken door de procureur 

des Konings worden behandeld. Het kan dus met andere woorden een verschil in 

behandeling uitmaken dat het merendeel van de verdachten niet van de bijkomende 

rechten kunnen genieten. De Commissie Strafprocesrecht heeft dit ook vastgesteld. Tijdens 

de besprekingen in de Kamer van Volksvertegenwoordiger en de Senaat, al vóór de Wet van 

1998, heeft men de Commissie Strafprocesrecht er op geattendeerd dat de aanvragen om 

inzage van het dossier en de aanvragen tot het verrichten van bijkomende 

onderzoekshandeling enkel voorzien waren in het kader van het gerechtelijk onderzoek. Er 

was niets voorzien in het kader van het opsporingsonderzoek. De Commissie 

Strafprocesrecht gaf hierop te kennen dat de Wet Franchimont slechts hervormingen op 

bepaalde punten ging doorvoeren en de rechten ook in het opsporingsonderzoek wilde 

voorzien in het kader van een voorontwerp van Wetboek van strafprocesrecht.201 
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104. Er valt daarnaast ook op te merken dat het klassieke onderscheid tussen het 

opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek in de praktijk vaak een gevolg is van 

toevallige omstandigheden. Het al dan niet opleggen van dwangmaatregelen, de al dan niet 

aanhouding van de verdachte of het al dan niet bestaan van een klacht met burgerlijke 

partijstelling zijn elementen die er oorzaak van zijn of er sprake is van een gerechtelijk of een 

opsporingsonderzoek. Dit zijn dus geen objectieve elementen die het onderscheid met 

betrekking tot de bijkomende rechten rechtvaardigen.202 Door middel van de mini-instructie 

kan de onderzoeksrechter ook gemachtigd worden om maatregelen te stellen terwijl het 

onderzoek steeds onder leiding van de procureur des Konings blijft. Zowel het 

opsporingsonderzoek als het gerechtelijk onderzoek kunnen uiteindelijk tot een veroordeling 

leiden. 

105. Er zijn wel parketmagistraten die de verdachte de mogelijkheid geven om het 

dossier in te kijken voor de zaak wordt afgerond. Bijkomende onderzoeksverrichtingen 

kunnen steeds worden gevraagd maar de verzoekers zijn volledig aangewezen op de 

bereidwilligheid van het openbaar ministerie, dat eigenlijk de belangen van de maatschappij 

gaat behartigen. De praktijk waarin de verdachte pas actief aan het opsporingsonderzoek 

kan deelnemen als de procureur des Konings of het slachtoffer daarmee instemt, kan 

moeilijk verenigbaar geacht worden met het gelijkheidsbeginsel omdat de 

inverdenkinggestelde sowieso recht heeft op deze waarborgen.203 

106. In het voorontwerp van het Wetboek van strafprocesrecht heeft men de rechten 

dan uiteindelijk ook in het opsporingonderzoek voorzien naar het model van het gerechtelijk 

onderzoek.204 Hierbij heeft men deze rechten onderworpen aan enkele 

toepassingsvoorwaarden om de efficiëntie van het opsporingsonderzoek te blijven 

waarborgen.205 Het lijkt mij logisch om deze rechten in het opsporingsonderzoek te voorzien 

aangezien zowel het opsporingsonderzoek als het gerechtelijk onderzoek belangrijk is voor 
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het uiteindelijke verloop van de zaak. De rechten van verdediging zijn daarbij niet weg te 

denken. 

107. Omtrent de invoering van het recht tot inzage en het recht op bijkomende 

onderzoekshandelingen in het opsporingsonderzoek zijn in de loop van de 20ste eeuw ook al 

verschillende wetsvoorstellen in gediend.206 

 

5.1.2  MOMENT VAN INVERDENKINGSTELLING 

5.1.2.1  Laattijdige inverdenkingstelling 

108. Volgens LIBOTTE wordt in de praktijk vaak vastgesteld dat de inverdenkingstelling als 

een van de laatste onderzoeksmaatregelen wordt verricht. Zelfs in situaties waar reeds lang 

op voorhand ernstige aanwijzingen van schuld bestaan, kan dit het geval zijn.207 In de wet is 

namelijk geen precieze tijdsbepaling opgenomen wanneer de onderzoeksrechter de 

verdachte in het gerechtelijk onderzoek in verdenking moet stellen. De omschrijving ‘van 

zodra er ernstige aanwijzingen van schuld zijn’ is geen precies te situeren tijdstip. Het gaat 

om de soevereine beoordeling door de onderzoeksrechter van deze aanwijzingen. Het is de 

onderzoeksrechter die autonoom beslist wanneer die aanwijzingen ernstig genoeg zijn om 

tot een inverdenkingstelling over te gaan. Hij zal eenieder in verdenking moeten stellen die 

op een onmiskenbare wijze en op basis van objectieve gegevens de dader van het misdrijf 

lijkt te zijn. Ten aanzien van die persoon moet hij dan nauwgezet het onderzoek gaan 

voeren. De onderzoeksrechter die moet besluiten tot ernstige aanwijzingen in hoofde van 

iemand die niet het voorwerp was van een vordering van het parket of niet genoemd werd 

in een klacht met burgerlijke partijstelling, dient een relatief lage drempel te hanteren om te 

besluiten dat er ernstige aanwijzingen van schuld bestaan. Zo zal er geen discriminatie 

kunnen worden gecreëerd tussen een persoon die wel en een persoon die niet nominatief in 

een vordering of klacht werd aangeduid.208 Wanneer de onderzoeksrechter in eer en 

geweten overtuigd is van de ernstige aanwijzingen van schuld, dan dient hij in principe 
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onmiddellijk over te gaan tot de inverdenkingstelling.209 Dit principe wordt enigszins 

afgezwakt doordat ook ‘bekwame spoed’ als criterium wordt vermeld.210 Met de Wet van 12 

maart 1998 is de inverdenkingstelling als een verplichting ingevoerd. De handeling kan nog 

altijd als een stigmatiserend effect worden beschouwd maar kent ook, zoals eerder vermeld, 

nieuwe rechten toe aan de verdachte.211 

109. Met betrekking tot de nalatigheid van de onderzoeksrechter kunnen verschillende 

vonnissen en arresten worden aangehaald. Er wordt in de wet geen sanctie opgelegd 

wanneer de onderzoeksrechter zich niet aan de verplichting houdt iemand in verdenking te 

stellen van zodra hij besluit tot ernstige aanwijzingen van schuld. Het is daarom nuttig de 

rechtspraak te analyseren die zich omtrent een laattijdige of uitblijvende 

inverdenkingstelling gaat uitspreken.  

110. Het Hof van Cassatie oordeelde in 2000 dat de ontstentenis van een 

inverdenkingstelling de wettigheid van het onderzoek niet aantast. Het gerechtelijk 

onderzoek zelf kan dus niet als nietig worden beschouwd wanneer de onderzoeksrechter 

passief blijft of de inverdenkingstelling doelbewust gaat vertragen.212 

111. De correctionele rechtbank van Luik oordeelde dat de wet met art. 61bis Sv. geen 

sanctie heeft ingevoerd ten aanzien van het verzuim van de onderzoeksrechter om in 

verdenking te stellen. Nochtans zou dit gegeven volgens deze rechtbank bestraft kunnen 

worden wanneer de niet of laattijdige inverdenkingstelling werd begaan met de uiteindelijke 

bedoeling de rechten die aan een inverdenkinggestelde toegekend kunnen worden, met de 

voeten te treden of indien deze nalatigheid een flagrante schending van de rechten van 

verdediging inhoudt.213 Het kan als deloyaal gedrag worden beschouwd wanneer de 

onderzoeksrechter dit bewust doet met het oogmerk de rechten van de verdachte te 

omzeilen. Het is de verantwoordelijkheid van de onderzoeksrechter om een persoon in 

verdenking te stellen van zodra er ernstige aanwijzingen aanwezig zijn en deze 

verantwoordelijkheid dient beschouwd te worden als een deontologische plicht. Krachtens 
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art. 56, §1, eerste lid Sv. moet de onderzoeksrechter de loyaliteit hoog in het vaandel dragen 

tijdens het gerechtelijk onderzoek. 

112. Een vonnis van de correctionele rechtbank te Dinant oordeelde ongeveer een jaar 

later dat de inverdenkingstelling een rechtscheppende en verplichte formaliteit wordt van 

zodra de onderzoeksrechter besluit dat er ernstige aanwijzingen van schuld ten laste van de 

verdachte bestaan. Bijgevolg kan de niet-eerbiediging van een door de Belgische wetgever 

bevonden substantiële formaliteit volgens art. 6.3.a EVRM de nietigheid van de vervolgingen 

tegen de beklaagde veroorzaken.214 Het ontbreken van de inverdenkingstelling moet op 

basis van het voorgaande dus beoordeeld worden in het licht van de eerbiediging van de 

rechten van verdediging. Wanneer de onderzoeksrechter de inverdenkingstelling gaat 

uitstellen zonder dat dit noodzakelijk is of zonder reden, dan kan dit tot gevolg hebben dat 

art. 6 EVRM als geschonden wordt beoordeeld. Deze aantasting van de rechten van 

verdediging moet echter wel op een determinerende en onherroepelijke wijze zijn gebeurd. 

De mogelijks verkeerde handeling van de onderzoeksrechter is echter niet altijd 

onherstelbaar in die zin dat ze in de loop van het proces nog opgelost kan worden. De 

vereiste van onherstelbaarheid is opgenomen in de rechtspraak van het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens daar de strafrechtspleging enkel in gevaar is wanneer er helemaal 

geen mogelijkheid meer bestaat om een eerlijk proces te voeren. Of die schending 

onherstelbaar is of niet, moet bekeken worden in het licht van de gehele strafprocedure.215 

Het enkel feit dat de onderzoeksrechter nagelaten heeft de verdachte in verdenking te 

stellen of de inverdenkingstelling heeft vertraagd, kan nog niet op zichzelf als schending van 

het recht van verdediging worden beschouwd. Aanvullend moet de vermeende schending 

nog beoordeeld worden aan de hand van de specifieke kenmerken van de zaak.216 Het Hof 

van Cassatie oordeelde in 1993 dat naast het gerechtelijk onderzoek ook de strafvervolging 

dient ‘besmet’ te zijn door deze praktijken. De schending moet de grondrechten aantasten 

en een onomkeerbaar karakter vertonen.217 

113. In een recent arrest van het hof van beroep te Gent op 20 september 2010 kwam de 

rechter er toe de strafvordering niet ontvankelijk te verklaren wegens het laattijdige tijdstip 

                                                      
214

 Corr. Dinant 18 april 2002, Journ.proc. 2002, afl. 436, 24. 
215

 EHRM 24 november 1993, nr. 13972/88, Imbroscia/Zwitserland; Cass. 10 december 2002, AR P.02.1146.N, 
Arr. Cass. 2002, 2722. 
216

 EHRM 8 februari 1996, nr. 18731/91, John Murray/Verenigd Koninkrijk.  
217

 Cass. 6 mei 1993, AR 6416. 



58 
 

van inverdenkingstelling. Het hof koppelt de sanctie op de laattijdige inverdenkingstelling 

aan het recht op verdediging. In deze zaak volgde het hof van beroep de stelling van de 

beklaagden. Deze hadden opgeworpen dat ze door de late inverdenkingstelling onvoldoende 

de mogelijkheid hadden gekregen om in de resterende tijd nog op afdoende manier kennis 

te nemen van het strafdossier en daardoor ook niet op een geïnformeerde wijze een 

eventueel verzoek tot bijkomende onderzoek konden neerleggen. Het hof van beroep 

oordeelt dat het ‘zonder enige noodzaak’ talmen of verzuimen over te gaan tot de 

inverdenkingstelling, het recht van verdediging van de personen in kwestie ernstig kan 

schenden, gezien deze niet op de hoogte worden gesteld van de aard en de feiten waarvan 

zij verdacht worden en geen gebruik kunnen maken van de rechten voorzien in artt. 61ter en 

61quinquies Sv. Indien, rekening houdend met de elementen eigen aan de zaak, uit het 

geheel van de procedure blijkt dat deze schending de rechten van verdediging 

onherroepelijk schaadt, moet de strafvordering onontvankelijk worden verklaard. Het hof 

van beroep sprak in dit geval dan ook de onontvankelijkheid uit.218 

114. Het nalaten van de inverdenkingstelling door de onderzoeksrechter kan echter niet 

leiden tot de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering wanneer de verdachte vóór de 

regeling der rechtspleging door de raadkamer op de hoogte was van zijn tenlasteleggingen. 

In casu waren de eisers volgens het Hof van Cassatie omstandig gehoord en hoorden zij 

reeds maandenlang op de hoogte te zijn van de aard van de hen ten laste gelegde feiten. 

Ook al waren de eisers dus niet in verdenking gesteld, zij waren wel op de hoogte van hun 

tenlasteleggingen. En het Hof leidde in casu ook uit de stukken af dat de eisers tijdens de 

regeling der rechtspleging zich vrij hadden kunnen verdedigen. Deze argumenten in acht 

nemend, had het Hof van Cassatie niet tot een schending van de rechten van verdediging 

besloten.219  

115. Wat de onderzoeksrechter wel kan is de melding tijdelijk uitstellen wanneer hij van 

oordeel is dat de noodwendigheden van het onderzoek dit vereisen. De onderzoeksrechter 

moet de verdachte in verdenkingstelling stellen rekening houden met zijn loyaliteit 

tegenover hem en met inachtneming van diens mogelijke rechten. Maar de handeling mag 

geen schadelijk effect hebben op de elementaire effectiviteit van het gerechtelijk 
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onderzoek.220 Hij moet met dit laatste rekening houden wanneer de uitvoering van een 

noodzakelijk bevonden onderzoeksmaatregel moeilijk uitvoerbaar of onmogelijk zou worden 

indien de verdachte er weet van heeft. Hij moet dus de juiste afweging kunnen maken 

tussen de rechten van verdediging en het slagen van het onderzoek.221 Het is te begrijpen 

dat de onderzoeksrechter dus in bepaalde gevallen de inverdenkingstelling nog wat wil 

uitstellen. De onderzoeksrechter moet de afweging maken tussen het belang van het 

onderzoek en de rechten van verdediging. Het is zijn taak om met beide rekening te houden. 

116. De loyaliteit van het strafrechtelijk vooronderzoek wordt volgens BLOCH niet bepaald 

door het ogenblik van de inverdenkingstelling. De aard van de middelen die tijdens het 

gerechtelijk onderzoek worden aangewend, de wijze waarop zij worden verzameld en ook 

de mogelijkheid die de verdachte krijgt om zich tegen de tenlasteleggingen te verdedigen 

zijn de parameters die dan wel invloed hebben op de loyaliteit die de onderzoeksrechter aan 

de dag moet leggen.222 

117. Een persoon die niet voorafgaand in verdenking werd gesteld door de 

onderzoeksrechter kan wel door het onderzoeksgerecht naar de vonnisrechter worden 

verwezen223 (op grond van art. 130 Sv.224) ook al kent of heeft hij niet dezelfde rechten van 

verdediging gekend als een inverdenkinggestelde. Hierbij kan wel nog altijd de 

regelmatigheid van de rechtspleging in het gedrang komen wanneer de rechten van 

verdediging als dusdanig zijn miskend. 

118. Uit al het voorgaande kan besloten worden dat er geen sanctie in de wet is 

opgenomen om de passiviteit van de onderzoeksrechter recht te trekken en dit toch als een 

heikel punt kan worden beschouwd.225 Op te merken valt dat in bepaalde omstandigheden 

door het uitblijven van een inverdenkingstelling de betrouwbaarheid van een bewijs à 

charge in het gedrang kan worden gebracht. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de 

mogelijkheid om bepaalde onderzoekshandelingen à décharge te doen verrichten 

onherroepelijk voorbij is wanneer de maatregelen niet op het nuttige tijdstip konden 
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geschieden.226 Er dient ook opgemerkt te worden dat de laattijdige inverdenkingstelling niet 

altijd negatieve gevolgen heeft. Wanneer geen negatieve gevolgen kunnen worden 

opgemerkt dan zijn de rechten van verdediging in de desbetreffende zaak niet geschonden. 

De onderzoeksrechter moet de zaak nog altijd à charge en à décharge onderzoeken en kan 

de belangen van de verdachte persoon wel goed verdedigen door zelf nuttige 

onderzoeksdaden te stellen.227 Op die manier heeft de onderzoeksrechter voor de verdachte 

geen kansen laten liggen door hem niet in verdenking te stellen. 

 

5.1.2.2  Vroegtijdige inverdenkingstelling 

119. Naast een laattijdige inverdenkingstelling kan ook een te vroege 

inverdenkingstelling tot stand gekomen zijn. De magistraat kan een persoon niet in 

verdenking stellen vooraleer gebleken is dat de betrokkene in zodanige mate aan de inbreuk 

heeft deelgenomen dat dit strafrechtelijke verantwoordelijkheid met zich meebrengt. 

Volgens WATTIER kan het te snel in verdenking stellen door de onderzoeksrechter 

desgevallend ook onrechtmatig worden bevonden omdat dit ten nadele van de reputatie 

van de nadien onschuldig gebleken individuen kan zijn. Op die manier kan dat ook de 

belangen van de verdediging schaden.228 

120. Deze kwestie lijkt mij een beetje dubbel. Door die inverdenkingstelling komen er net 

rechten ter beschikking van de verdachte om zich nog beter te kunnen verdediging. Op die 

manier kan de verdachte zijn onschuld proberen aantonen.  

 

5.1.2.3  Art. 6 EVRM 

121. De rechten van verdediging zijn belangrijk in het kader van het moment van de 

inverdenkingstelling. De inverdenkingstelling doet dan ook het recht op enkele 

verdedigingsmogelijkheden ontstaan. De kern van de rechten van verdediging in strafzaken 
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bestaat er in dat diegene die strafrechtelijk wordt vervolgd, het recht heeft zich hiertegen te 

verzetten.229 Ook in de onderzoeksfase moet met de rechten van verdediging en met het 

voeren van een eerlijk proces in het algemeen rekening worden gehouden. 

122. Dit is niet altijd het uitgangspunt geweest in België. Bij de inwerkingtreding van het 

EVRM230 ging het Hof van Cassatie er van uit dat art. 6 EVRM niet van toepassing was op de 

beslissingen van de onderzoeksgerechten in het stadium van het opsporingsonderzoek en 

het gerechtelijk onderzoek. In 1982 kwam er uiteindelijk een eerste evolutie in de 

rechtspraak van het Hof van Cassatie. Onder invloed van de Europese rechtspraak werd in de 

binnenlandse rechtspraak schuchter toegegeven aan het beginsel van de toepassing van art. 

6 EVRM in de fase van het vooronderzoek. Dit hield echter nog niet in dat de rechten 

mochten worden uitgeoefend voor de onderzoeksgerechten. Pas met de arresten Van 

Gael231 en Transnuklear232 veranderde het oordeel van het Hof van Cassatie. Indien de 

beklaagde voor het vonnisgerecht de miskenning van de rechten tijdens het vooronderzoek 

aanvoert, in zoverre die rechten verenigbaar zijn met de regels van het onderzoek voorzien 

in de wet, dan kan de rechter oordelen dat door die beweerde miskenning een eerlijke 

behandeling voor het vonnisgerecht onmogelijk is geworden. De derde evolutie die in de 

rechtspraak van het Hof van Cassatie kan worden waargenomen is dat de regel van het niet 

toepassen van de voorschriften uit art. 6 EVRM door de onderzoeksgerechten nog altijd 

wordt vooropgesteld omdat zij niet over de grond van de zaak mogen oordelen. Maar de 

nieuwe stroming bestaat er in dat er een uitzondering wordt gemaakt wanneer de niet 

naleving aan de vereisten van art. 6 EVRM vóór de zitting ten gronde het eerlijk proces 

ernstig in gedrang brengt.233  

123. Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kan worden 

afgeleid dat de verdachte reeds bij het begin van zijn vervolging als drager van de rechten 

voorzien in art. 6 EVRM kan worden beschouwd. Hij kan deze rechten echter pas uitoefenen 
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wanneer het interne recht dit toelaat.234 Wanneer de vonnisrechter zich ten gronde moet 

uitspreken over de zaak, zal hij zich in de huidige gang van zaken in grote mate gaan baseren 

op de resultaten van het gevoerde vooronderzoek. Het onmiddellijkheidsbeginsel is een 

onderdeel van het recht op een eerlijk proces (art. 6.1 EVRM). Dit is ook door het Europees 

Hof zo toegepast in verschillende rechtspraak. Al het bewijs moet in principe geproduceerd 

worden in de aanwezigheid van de verdachte tijdens een openbare hoorzitting met het oog 

op het beginsel van hoor en wederhoor.235 In België wordt dit beginsel in theorie ook 

gerespecteerd door het bestaan van art. 190 Sv. Maar zoals eerder vermeld, ligt het 

zwaartepunt in de praktijk nu op het vooronderzoek. De rechter zal zich in de fase van de 

terechtzitting beperken tot de verificatie van de bewijzen die tijdens het vooronderzoek zijn 

verzameld en zich met andere woorden gaan steunen op het strafdossier.236 De mate waarin 

het proces ‘eerlijk’ verloopt, hangt dus in belangrijke mate af van de manier waarop het 

onderzoek is verlopen. Volgens het Europees Hof is gebruik als bewijs van verklaringen uit 

het vooronderzoek op zich niet altijd tegenstrijdig met artt. 6.1 en 6.3.a EVRM op 

voorwaarde dat de rechten van verdediging zijn gerespecteerd. Deze rechten vereisen een 

passende en correcte mogelijkheid voor de verdachte om zich te verweren en een 

tegenbewijs in vraag te stellen.237 

124. Het vooronderzoek kent wel zijn eigen regels, afgeleid van zijn specifieke 

karakteristieken238, maar er wordt ook verwacht dat in dit stadium het eerlijk karakter van 

het onderzoek ter terechtzitting niet onherstelbaar in het gedrang wordt gebracht. Hierop 

inspelend zijn er door de Wet van 12 maart 1998 belangrijke verbeteringen aangebracht 

betreffende het recht op verdediging, vooral dan in het gerechtelijk vooronderzoek.239 In het 

licht van de gangbare praktijk zijn dit dan ook geen overbodige bepalingen. 

125. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gaat uit van een beoordeling van 

het ganse proces, met inbegrip van het vooronderzoek, om na te gaan of er een eerlijk 
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proces tot stand is gekomen.240 Hoewel de rechten die zijn bepaald in art. 6 EVRM niet in alle 

procesfasen gegarandeerd moeten worden, kan een welbepaald element uit het 

vooronderzoek er toch voor zorgen dat er van een eerlijk proces nauwelijks nog sprake kan 

zijn. Dit is het geval wanneer de positie van de verdachte op een zodanige wijze is benadeeld 

of verzwakt door dat welbepaald element dat hierdoor de latere procedure ter terechtzitting 

ook is aangetast.241 Wanneer een schending al in het vooronderzoek is begaan, bestaat met 

andere woorden de kans dat de rest van het proces er niet meer toe doet omdat het niet 

meer als eerlijk kan worden beschouwd door die welbepaalde schending. In het stadium van 

het vooronderzoek kan er al uitspraak worden gedaan over een schending wanneer die echt 

onherstelbaar is.242 In de regel heeft art. 6.1 EVRM geen betrekking op de uitoefening van de 

rechten van verdediging voor de onderzoeksgerechten. Desalniettemin is er geoordeeld in 

een vonnis van een correctionele rechtbank dat de waarborgen uit art. 6.1 EVRM moeten 

gelden wanneer de in dit stadium aan het licht gebrachte fout zo ernstig is dat zij de afloop 

van het proces definitief kan bepalen.243 Het Hof van Cassatie ging ook van deze zienswijze 

uit in verschillende arresten. Het beginsel is nog altijd dat de onderzoeksgerechten niet 

worden onderworpen aan het art. 6 EVRM.244 Maar wanneer de uitoefening van de rechten 

van verdediging zo ernstig en onherstelbaar is aangetast, kunnen zij toch een miskenning 

van het art. 6 EVRM uitspreken nog voor de aanhangigmaking bij de bodemrechter.245 Het 

onderzoeksgerecht heeft de opdracht om een eventueel onherstelbare schending op te 

sporen en te onderzoeken. Naast het vonnisgerecht heeft ook het onderzoeksgerecht dus 

een toetsende rol toegewezen gekregen. De raadkamer en de kamer van 

inbeschuldigingstelling hebben op grond van art. 131 en 235bis Sv. de opdracht om 

verzuimen, onregelmatigheden en nietigheden uit het onderzoek te halen. Zo kunnen zij ook 

tot de onontvankelijkheid van de strafrechtspleging besluiten wegens een niet meer te 
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herstellen schending van de rechten van verdediging.246 Het onderzoeksgerecht zal hier 

onaantastbaar kunnen over oordelen.247  

126. In een recent arrest wordt door de kamer van inbeschuldigingstelling een uitspraak 

gedaan met betrekking tot art. 6 EVRM. De kamer van inbeschuldigingstelling oordeelde in 

lijn met de Europese rechtspraak. De kamer van inbeschuldigingstelling besloot namelijk tot 

de stopzetting van de strafvordering ingevolge de overschrijding van de eerlijke termijn. In 

casu had deze termijn ook tot gevolg dat de rechten van de inverdenkinggestelde op 

onherstelbare wijze waren geschonden.248 

127. Uit het voorgaande kunnen we besluiten dat de onderzoeksgerechten in de regel 

niet onderworpen zijn aan de voorschriften van art. 6 EVRM, net omdat zij geen uitspraak 

mogen vellen over de grond van de zaak. Zij kunnen wel ingrijpen wanneer art. 6 EVRM niet 

is nageleefd en het eerlijk proces al ernstig in het gedrang is alvorens de zaak bij de 

bodemrechter is kunnen komen.249 Hierbij de inverdenkingstelling in acht nemend, zou het 

dus in de huidige stand van de rechtspraak kunnen voorkomen dat een onderzoeksgerecht 

oordeelt tot een schending van de rechten van verdediging door een onregelmatige 

inverdenkingstelling. Er valt echter nogmaals te herhalen dat dit enkel maar kan wanneer 

deze schending niet meer te herstellen valt. De inverdenkingstelling wordt enigszins wel 

wenselijk geacht ‘in de geest van de bepaling van art. 6.3.a EVRM.250 

128. Het recht van verdediging komt onvermijdelijk in voeling met andere dwingende 

vereisten. Dit kan zowel de goede rechtsbedeling binnen een redelijke termijn zijn als de 

waarheidsvinding in een eerlijk proces. Deze twee noodzakelijkheden kunnen ook als taken 

van de onderzoeksrechter beschouwd worden. Een fair trial veronderstelt een evenwicht, 

niet enkel tussen de conflicterende partijen, maar ook tussen de rechten van de partijen en 

de behoeften van justitie.251 
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5.1.3  GEEN VERPLICHTING TOT VERHOOR 

129. Uit art. 61bis Sv. volgt dat een verhoor door de onderzoeksrechter kan plaats vinden 

vooraleer de beslissing tot inverdenkingstelling wordt genomen. De bepaling vereist echter 

niet dat de inverdenkinggestelde in alle gevallen wordt verhoord.252 Er rust met andere 

woorden geen wettelijke verplichting op de onderzoeksrechter om de verdachte 

voorafgaand aan de inverdenkingstelling te ondervragen. Een simpele kennisgeving van de 

inverdenkingstelling door de onderzoeksrechter kan volstaan.253 

130. Het toenmalige Arbitragehof oordeelde naar aanleiding van een prejudiciële 

vraag254 dat er geen discriminatie is van de inverdenkinggestelde tegenover de 

aangehoudene. Bij de afgifte van een bevel tot aanhouding is de onderzoeksrechter namelijk 

wel verplicht om de verdachte voordien te verhoren De prejudiciële vraag luidde als volgt: 

‘Schenden de artikelen 61 en volgende van het Wetboek van strafvordering de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet in zoverre, in samenhang gelezen met artikel 6.3.a EVRM, zij niet 

voorschrijven dat de onderzoeksrechter een verdachte verhoort ten aanzien van wie niet 

wordt overwogen een bevel tot aanhouding te verlenen, terwijl artikel 16, §2, eerste lid van 

de Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis een dergelijk verhoor oplegt 

alvorens een bevel tot aanhouding te verlenen, in het geval waarin de verdachte noch 

voortvluchtig is, noch zich verbergt, en terwijl artikel 22, tweede lid van dezelfde wet, op 

verzoek van de verdachte of van zijn raadsman, een samenvattende ondervraging 

voorschrijft?’. Het Arbitragehof beoordeelde de afgifte van een aanhoudingsbevel echter als 

zijnde van een totaal andere aard dan de inverdenkingstelling. Een inverdenkingstelling doet 

immers geen afbreuk aan de vrijheid van beweging. In een overweging vermeldde het 

Arbitragehof wel dat het niettemin een ontegenzeggelijk voordeel zou uitmaken om de 

verdachte voor de inverdenkingstelling te ondervragen.255 

131. In se kan de onderzoeksrechter zo dikwijls als hij zelf nodig acht de verdachte 

ondervragen. Hij kan echter ook van mening zijn dat de ondervraging door de 

politieambtenaren volstaat. Anderzijds is de onderzoeksrechter gedurende het volledig 

gerechtelijk onderzoek eigenlijk niet wettelijk verplicht om de verdachte te ondervragen. 
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Wanneer er kennelijk geen aanwijzingen zijn wat betreft het bestaan van schuld en men 

verder over geen enkel element beschikt, besliste de onderzoeksrechter volgens de kamer 

van inbeschuldigingstelling256 terecht om het verzoek van het openbaar ministerie ter 

ondervraging van de verdachte niet in te willigen. Deze ondervraging is in dit geval niet 

alleen zonder nut maar zal wellicht meer kwaad dan goed doen.257 

132. Er wordt toch aangenomen dat de ondervraging als een deontologische verplichting 

moet worden beschouwd.258 De ondervraging kan echter niet doorgaan als een juridische 

verplichting. Het Hof van Cassatie heeft geoordeeld dat de ontstentenis van een verhoor de 

regelmatigheid van het onderzoek niet aantast. De afwezigheid van een ondervraging kan 

niet als een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid geviseerd door art. 131, §1 Sv. 

beschouwd worden.259 In dit verband kan ook worden verwezen naar een arrest van het Hof 

van Cassatie van 2006 dat het verhoor als een substantiële verplichting omschrijft. Het Hof 

van Cassatie oordeelde namelijk dat de wetgever geen sanctie heeft bepaald voor het niet 

naleven door de onderzoeksrechter van zijn verplichting om elkeen te verhoren waartegen 

ernstige aanwijzingen van schuld bestaan. De ondervraging zou echter wel geen recht van de 

inverdenkinggestelde zijn en dus zou een dergelijke tekortkoming ook niet ipso facto zijn 

recht van verdediging schenden.260 Eerder had het Hof van Cassatie in 2000 ook al 

geoordeeld dat bij het enkel feit dat de verdachte nooit door de onderzoeksrechter zelf is 

gehoord tot geen schending van de rechten van verdediging of van art. 6 EVRM kan worden 

besloten. Bijkomend werd geoordeeld dat uit de ontstentenis van een verhoor niet kan 

worden afgeleid dat de onderzoeksrechter zijn plicht om à charge en à décharge te 

onderzoeken, niet zou hebben vervuld. Het maakt niet uit of de persoon al dan niet 

verhoord is of zelfs al dan niet in verdenking gesteld is, zolang de betrokkene maar de 

mogelijkheid heeft om zich te verdedigen.261 Ook de kamer van inbeschuldigingstelling gaat 

deze rechtspraak volgen. De kamer van inbeschuldigingstelling te Brussel oordeelde in een 

arrest van 9 mei 2006 dat de omstandigheid dat de inverdenkinggestelde door de 

onderzoeksrechter niet werd ondervraagd geen schending van het recht van verdediging 

inhield. De verdachte was namelijk tijdens het opsporingsonderzoek uitvoerig verhoord en 
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bij de regeling van de rechtspleging had hij de mogelijkheid om bijkomende 

onderzoekshandelingen te verzoeken.262 

133. Een ondervraging zou mijn inziens wel als een verplichte aangelegenheid moeten 

worden beschouwd. De verdachte persoon kan op die manier de kans krijgen om zijn 

opmerkingen en bezwaren te uiten aan de onderzoeksrechter zelf. Hij kan op een snelle en 

effectieve manier reageren op de vragen van de onderzoeksrechter. Voor de 

onderzoeksrechter kan de ondervraging ook verhelderend werkend. Het kan dienen als een 

samenvatting en bekroning van wat het onderzoek tot dan toe heeft opgeleverd.263 

134. Bij ontstentenis van een ondervraging kan het onderzoek ook door de raadkamer als 

onvolledig worden beschouwd en terug gestuurd worden naar de onderzoeksrechter. Door 

de al inverdenkinggestelde persoon kan op grond van art. 61quinquies Sv. echter wel om een 

verhoor verzocht worden als bijkomende onderzoekshandeling.264 Maar dan nog geeft dit 

hem geen zekerheid aangezien het nut van de bijkomende onderzoekshandeling eerst nog 

door onderzoeksrechter moet beoordeeld worden. Volgens KUTY maakt het niet inwilligen 

van dit verzoek tot verhoor een schending uit van de rechten van verdediging van de 

verzoeker. De onderzoeksrechter mag het verzoek niet weigeren tenzij hij het verhoor niet 

nodig acht voor de waarheidsvinding of als het verhoor de goede uitvoering van het 

onderzoek zou kunnen beïnvloeden.265 Ook de kamer van inbeschuldigingstelling kan de 

onderzoeksrechter opdracht geven om de ondervraging van de verdachte uit te voeren.266 

Zo bijvoorbeeld ging de kamer van inbeschuldigingstelling te Gent in het arrest van 1 april 

1999 de onderzoeksrechter gelasten met het houden van een persoonlijk verhoor van de 

verzoeker met betrekking tot de hem ten laste gelegde feiten, evenals met alle andere 

onderzoeksdaden die zich in voorkomend geval ingevolge dit verhoor als nodig en/of nuttig 

zouden kunnen opdringen. De kamer van inbeschuldigingstelling stelde dat een persoonlijk 

verhoor geen wettelijk afdwingbaar recht is en dat het de onderzoeksrechter principieel vrij 

staat om te oordelen of hij een verhoor opportuun en/of noodzakelijk acht. Vervolgens ging 

de kamer van inbeschuldigingstelling er van uit dat een rechtstreeks verhoor toch zorgt voor 

een bijkomende toetsing van de ‘waarheid’ zoals deze tot op heden uit het voorliggende 
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strafonderzoek is gebleken, aan de subjectieve visie van de verzoeker. Deze toetsing kan 

leiden tot nuancering en verfijning van het onderzoek. Het verhoor is als dusdanig 

tezelfdertijd een middel van verdediging en een middel van onderzoek. De ondervraging zal 

dus bijkomend ook een objectieve rechtspleging gaan waarborgen.267 

135. In het voorontwerp van de grote Franchimont zou dit heikel punt worden opgelost. 

De ondervraging zou expliciet in de wet worden opgenomen en zich veruitwendigen als een 

vormvereiste op straffe van nietigheid van het gerechtelijk onderzoek.268 Heden ten dage is 

dit nog niet verplicht. Er kan dus een louter schriftelijke inverdenkingstelling en een louter 

schriftelijk gerechtelijk onderzoek tot stand komen, wat eigenlijk ook als een knelpunt bij de 

inverdenkingstelling kan worden beschouwd. 

 

5.1.4  DE PERSOON TEGEN WIE DE STRAFVORDERING OP GANG IS GEBRACHT 

136. Art. 61bis, lid 2 Sv. stelt ‘de persoon tegen wie de strafvordering op gang is 

gebracht’ gelijk met de inverdenkinggestelde verdachte. Het is niet in de wet voorzien dat de 

onderzoeksrechter ook dan verplicht is deze persoon nog formeel in verdenking te stellen. 

Evenmin is voorzien dat hij deze persoon in kennis dient te stellen. Dat deze kennisgeving 

toch wel van de onderzoeksrechter kan worden verwacht, blijkt uit de parlementaire 

voorbereidingen van de Wet van 12 maart 1998.269 Bij het verrichten van de kennisgeving zal 

ook hier de onderzoeksrechter terug een loyaal evenwicht moeten hanteren tussen 

enerzijds de belangen van de verdachte en anderzijds het onderzoek die optimaal moet 

verlopen. Het moment situeert zich het best op het ogenblik dat de onderzoeksdaden ter 

ontdekking van de waarheid niet meer in het gedrang kunnen komen doordat de verdachte 

weet heeft van de opening van een gerechtelijk onderzoek tegen hem.270 

137. Een persoon tegen wie de strafvordering is ingesteld, kan als gevolg van de 

gelijkstelling met de inverdenkinggestelde van dezelfde rechten voorzien in artt. 61ter en 

art. 61quinquies Sv. genieten. Het kan wel een probleem vormen wanneer de verdachte 

geen weet heeft van de nominatieve vordering of klacht tegen zijn persoon. Zoals reeds 
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vermeld bestaat er geen verplichting voor de onderzoeksrechter om de geviseerde persoon 

op de hoogte te brengen van de vordering of de klacht. Wat impliceert dat ook de inhoud en 

de gevolgen niet aan de verdachte geïnformeerd moeten worden. Vanaf dit punt zou de 

verdachte in staat gesteld zijn om bijkomende middelen ter zijner verdediging aan te 

wenden. Uiteraard kan hij dit niet doen wanneer hij niet op de hoogte is van de vordering of 

klacht tegen hem. Bij de formele inverdenkingstelling bestaat daarentegen wel de 

verplichting voor de onderzoeksrechter om de inverdenkinggestelde in te lichten. Er wordt 

dan ook aangenomen dat het in onwetendheid laten van de verdachte door de 

onderzoeksrechter geen loyale eerbiediging van het recht van verdediging is.271 Wanneer de 

onderzoeksrechter de betrokkene louter op de hoogte gaat brengen van de 

tenlasteleggingen maar de persoon niet formeel in verdenking stelt, wegens ontstentenis 

van ernstige aanwijzingen van schuld, dan heeft dit geen andere betekenis dan het ter 

kennis brengen van de verdachte van de tegen hem ingediende vordering of klacht. Zo weet 

de persoon dat hij in staat is gesteld om rechten van verdediging uit te oefenen.272 

138. Er is zekerheid omtrent de mogelijkheid tot uitoefening van de rechten uit artt. 

61ter en 61quinquies Sv. door de ‘persoon tegen wie de strafvordering is ingeleid’. De 

voorbereidende werken bij de Wet Franchimont gaan deze bijkomende rechten koppelen 

aan de personen vernoemd in art. 61bis Sv.273 Echter in verband met art. 136 Sv. is er minder 

eenduidigheid. Het arrest van 15 juli 2002 van het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens is hier aan de orde.274 In dit arrest dat uitspraak deed in de zaak Stratégies et 

Communications et Dumoulin tegen België, verwijst het Europees Hof naar de beslissing van 

de kamer van inbeschuldigingstelling van Brussel van 8 mei 2000, die al eerder in deze 

uiteenzetting is vernoemd.275 In deze beslissing stelt de kamer van inbeschuldigingstelling 

een persoon gelijk met een inverdenkinggestelde op grond van art. 61bis, tweede lid Sv. 

Nochtans is deze persoon niet bij naam genoemd in de vorderingen van het openbaar 

ministerie. Hij zou echter ontegensprekelijk geïdentificeerd kunnen worden.276 In de zaak 

Stratégies et Communications et Dumoulin tegen België werd besloten dat art. 6.1 EVRM 
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geschonden werd. De redelijke termijn van het vooronderzoek werd namelijk overschreden. 

Het Europees Hof acht dus art. 6 EVRM ook weer van toepassing op het vooronderzoek. Bij 

onderzoek naar een schending van art. 13 EVRM277 bekijkt het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens de effectiviteit en beschikbaarheid in theorie en in praktijk van het 

rechtsmiddel dat georganiseerd wordt op grond van art. 136, tweede lid Sv. Het Europees 

Hof ondervond problemen bij de bewoordingen van art. 136, tweede lid Sv. Dit artikel kent 

aan de inverdenkinggestelde en de burgerlijke partij het recht toe om een verzoek in te 

dienen wanneer het onderzoek niet is gesloten na één jaar. De personen die met de 

inverdenkinggestelde geassimileerd worden op grond van art. 61bis, tweede lid Sv. worden 

niet vermeld. Er bestaat dan ook onvoldoende zekerheid met betrekking tot de toepassing 

van het artikel op een dergelijke niet-inverdenkinggestelde. Op basis hiervan besluit het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat het rechtsmiddel niet voldoet aan de eisen 

van het art. 13 EVRM wegens die onvoldoende mate van zekerheid. Het Europees Hof sluit 

echter niet uit dat dit euvel door de evolutie van de rechtspraak opgelost kan raken.278 

139. In een recent wetsvoorstel van 17 januari 2011279 wordt art. 136 Sv. onder de loep 

genomen, mede met inachtneming van het net besproken arrest van het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens. Ook het arrest De Clerck tegen België, uitgesproken door het 

Europees Hof, wordt in het wetsvoorstel vernoemd omdat volgens die uitspraak de kamer 

van inbeschuldigingstelling niet voor een afdoende rechtsherstel kan zorgen wanneer er tot 

een overschrijding van de redelijke termijn wordt besloten.280 Om de lacune in de Belgische 

wetgeving aan te pakken, wordt een voorstel geformuleerd om art. 136 Sv. aan te passen. 

Als repliek op het arrest van het Europees Hof in de zaak Stratégies et Communications et 

Dumoulin tegen België zou in de tekst van art. 136, tweede lid Sv. ook ‘eenieder tegen wie 

de strafvordering is ingesteld’ moeten worden vermeld als rechthebbende. Dit om alle 

onduidelijkheid uit de wereld te helpen.281 Rekening houdend met het arrest De Clerck tegen 

België is er het voorstel om het aan de kamer van inbeschuldigingstelling mogelijk te maken 
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om in de bepaalde gevallen tot verval van de strafvordering te constateren of de zaak terug 

te verwijzen naar het openbaar ministerie. Het openbaar ministerie kan dan binnen een 

termijn van twee maanden de zaak alsnog afhandelen, zo niet volgt ook het verval van de 

strafvordering. Bij deze afhandeling is ook een overgangsbepaling opgenomen. Voor de 

volledigheid kan vermeld worden dat het wetsvoorstel ook de toepassingsfeer van art. 136 

Sv. wil verruimen naar het opsporingsonderzoek.282 Ook de termijn zou volgens het 

wetsvoorstel moeten worden verlengd tot twee jaar voor feiten die kunnen worden bestraft 

met een gevangenisstraf, hechtenis of opsluiting van minstens vijf jaar.283 (Wetsvoorstel tot 

wijziging van artikel 136 van het Wetboek van Strafvordering wat betreft de termijn van 

onderzoek: zie bijlage 1) 

 

5.1.5  DE NIET-INVERDENKINGGESTELDE EN NIET-GEVISEERDE PERSOON  

140. Wanneer een persoon niet nominatief in de vordering van de procureur des Konings 

of in de klacht met burgerlijke partijstelling wordt vermeld, dan ligt zijn toegang tot de 

bijkomende rechten volledig in handen van de onderzoeksrechter. Wanneer ook de 

onderzoeksrechter hem niet uit eigen beweging in verdenking stelt, dan kan een dergelijke 

persoon zoals eerder gezegd nog altijd wel een informeel verzoek indienen tot inzage of tot 

het stellen van een bijkomende onderzoekshandeling maar de onderzoeksrechter is in geen 

geval verplicht om het dergelijk verzoek te beantwoorden. De onderzoeksrechter zal in dat 

geval het verzoekschrift grondig dienen te onderzoeken en indien er ernstige aanwijzingen 

van schuld zijn dan zal hij uiteindelijk toch tot formele inverdenkingstelling moeten overgaan 

waardoor de verzoeker de rechten sowieso zal kunnen uitvoeren. Wanneer de 

onderzoeksrechter oordeelt dat er geen ernstige aanwijzingen van schuld voorhanden zijn, 

dan is hij nog altijd vrij om al of niet in te gaan op het verzoek. Dit is de enige manier voor de 

niet-inverdenkinggestelde en niet-geviseerde persoon om eventueel van de rechten te 

kunnen genieten. 

141. Volgens ROZIE kan de onderzoeksrechter in deze aanvraag wel een impliciete 

bekentenis van de verdachte ontwaren. De persoon in kwestie wenst zich te verdedigen 
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omdat er volgens hem ernstige aanwijzingen van schuld aanwezig zijn. Dit gegeven vormt 

echter een paradox omdat de verdachte verder zijn onschuld staande houdt. Echter mijn 

inziens wenst de persoon zich enkel te verdedigen, niet omwille van het feit dat er ernstige 

aanwijzingen van schuld tegen hem zouden bestaan, maar omwille van het feit dat hij 

onschuldig is en dat ook wil aantonen. 

142. Wanneer een persoon ‘zeker bedoeld’ wordt in een vordering of klacht, dan kan hij 

ook een verzoek indienen krachtens art. 61bis, tweede lid Sv.284 Deze werkwijze sluit echter 

wel aan bij de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens die zegt dat 

de verdachte zijn rechten moet kunnen uitoefenen van zodra hij er redelijkerwijze kan van 

uit gaan dat hij zich zal moeten verdedigen.285  

143. Een bijkomende vraag kan nog worden opgeworpen of personen die in de 

eindvordering van het parket (tijdens de regeling der rechtspleging) worden vermeld, zij dan 

ook niet door de onderzoeksrechter op de hoogte moeten worden gebracht van hun 

vermelding wanneer tegen deze personen de strafvordering niet werd ingesteld en zij ook 

niet in verdenking werden gesteld. Op die manier zouden deze personen nog hun 

bemerkingen op deze hoedanigheid kunnen formuleren. MINNAERT stelt als oplossing voor 

dat het parket aan de onderzoeksrechter een bijkomende vordering richt tot 

inverdenkingstelling van de personen die het eventueel in de eindvordering wil opnemen. 

Pas daarna zou het parket dan uiteindelijk zijn eindvordering kunnen formuleren.286 

144. De Raad van State had al in zijn advies voor het wetsontwerp Franchimont 

opgenomen dat het ontwerp niet voorzag in een mechanisme van erkenning van de rechten 

die aan de verdachte persoon zouden moeten worden toebedeeld maar die niet in 

verdenking wordt gesteld door de onderzoeksrechter. Door het stilzitten van de 

onderzoeksrechter, kan de persoon op geen enkele manier, buiten voorgaande omweg, de 

rechten tot zich trekken. Volgens de Raad van State moest het ontwerp met betrekking tot 

deze materie nog worden bijgewerkt.287 
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5.1.6  DE ROL VAN HET OPENBAAR MINISTERIE 

145. Ook het openbaar ministerie kan de vordering van een onderzoeksrechter zo lang 

mogelijk uitstellen met de bedoeling de verdachte zijn rechten niet te laten benutten. Dat de 

instelling van het gerechtelijk onderzoek op de lange baan wordt geschoven, gaat dan ook in 

tegen de loyaliteit die tijdens de duur van de strafprocedure in acht moet worden genomen. 

Op basis van art. 28bis, §3 Sv. heeft de procureur des Koning de verplichting om loyaal te 

handelen tijdens het opsporingsonderzoek. Een andere manier die door het openbaar 

ministerie, en ook door de burgerlijke partij, kan gehanteerd worden om de verdachte pas 

later de kans te geven om zijn rechtsmiddelen aan te wenden, is de vordering of klacht tegen 

onbekenden. De onderzoeksrechter wordt zoals al eerder gezegd in rem gevorderd en moet 

in eerste instantie dan nog de personen gaan opsporen. Deze verdachten kunnen dan enkel 

het recht op inzage en op de bijkomende onderzoekshandelingen verwerven wanneer de 

onderzoeksrechter hen formeel in verdenking zal stellen.288  

146. Door het feit dat er door de mini-instructie op grond van art. 28septies Sv. 

toegelaten wordt dat er tijdens de fase van het opsporingsonderzoek ook ingrijpendere 

maatregelen kunnen worden genomen, zal het openbaar ministerie misschien ook in de 

verleiding komen om het gerechtelijk onderzoek minder snel te gaan instellen. In een 

gerechtelijk onderzoek kan de persoon dan op basis van art. 61bis, tweede lid Sv. zijn 

rechten gaan uitoefenen.  

 

5.1.7  GEEN RECHTSMIDDEL 

147. De verdachte kan geen hoger beroep instellen tegen het feit dat de 

onderzoeksrechter hem nog niet in verdenking heeft gesteld. Geen rechtsmiddel kan dus 

worden aangewend door de verdachte die recht heeft op inverdenkingstelling en deze status 

niet verwerft, en dit in tegenstelling tot andere door de onderzoeksrechter niet nageleefde 

verplichtingen. 

148. Zoals reeds vermeld, werd in het advies van de Raad van State met betrekking tot 

het ontwerp van de kleine Franchimont ook vastgesteld dat de verdachte, die meent dat hij 
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onder de voorwaarden valt om in verdenking te worden gesteld, geen rechtsmiddel ter 

beschikking heeft om die inverdenkingstelling af te dwingen.289  

 

5.1.8  GEEN ONTSLAG VAN DE INVERDENKINGSTELLING 

149. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat de inverdenkinggestelde uiteindelijk niet 

betrokken was bij het misdrijf, kan de onderzoeksrechter de persoon niet ‘ontslaan’.290 Een 

disculpatie kan niet door de onderzoeksrechter worden gegeven.291 Het onderzoeksgerecht 

kan wel buiten vervolging stellen. Tijdens het verdere verloop van het onderzoek kan blijken 

dat de vermeende schuldaanwijzingen ongegrond zijn. Het lijkt mij passend dat er toch een 

mogelijkheid voorzien zou zijn om de persoon hiervan op de hoogte te stellen. Een echt 

ontslag van de inverdenkingstelling, lijkt mij wat onwerkbaar. Het onderzoek is immers in 

bepaalde gevallen nog niet afgesloten. Het kan zelfs misschien door een bijkomende 

onderzoeksmaatregel op verzoek van de inverdenkinggestelde zelf zijn dat de eerdere 

aanwijzingen uiteindelijk worden weerlegd.  

150. In Frankrijk wordt zeer uitdrukkelijk vanuit het vermoeden van onschuld naar 

manieren gezocht om de inverdenkingstelling een zo optimaal mogelijke invulling te geven. 

Enerzijds tracht men de soms verregaande consequenties van een inverdenkingstelling te 

vermijden maar anderzijds wil men, als deze inverdenkingstelling onvermijdelijk lijkt, de 

rechten van verdediging voluit laten gelden.292 In de Franse regeling heeft men dan ook het 

statuut van ‘témoin assisté’ ingevoerd onder andere met de bedoeling om personen niet 

nodeloos in verdenking te moeten stellen.293 De inverdenkingstelling heeft dikwijls negatieve 

gevolgen wanneer op het einde van het vooronderzoek uiteindelijk niet tot vervolging wordt 

overgegaan. Men gaat een onderscheid maken tussen ernstige aanwijzingen en gewone 

aanwijzingen en enkel bij de ernstige aanwijzingen kan de onderzoeksrechter overgaan tot 

de inverdenkingstelling. 
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5.1.9  NIEUWE KWALIFICATIE OF FEITEN 

151. Een kwalificatie van het misdrijf kan gedurende het procesverloop wijzigen. Er 

kunnen ook bijkomende feiten worden ontdekt. In de wet is niet gespecificeerd of men de 

betrokken persoon dan telkens opnieuw in verdenking moet stellen.294 Het lijkt volgens mij 

toch noodzakelijk dat de onderzoeksrechter de inverdenkinggestelde over alle nieuwe 

elementen gaat inlichten. 

152. Ter vergelijking is de strafrechter die over het misdrijf of over de misdrijven zal 

oordelen ook niet aan de kwalificatie van het openbaar ministerie of de onderzoeksrechter 

gebonden. Indien de rechter de kwalificatie gaat wijzigen, moet de verdachte ook, rekening 

houdend met de rechten van verdediging, hiervan op de hoogte worden gebracht. Ook in 

het gerechtelijk onderzoek moet de verdediging mijns inziens deze mogelijkheid krijgen. 

Ieder misdrijf kan andere constitutieve bestanddelen of andere gevolgen hebben. De 

inverdenkinggestelde moet zijn verdediging kunnen voorbereiden op basis van de juiste 

feiten of kwalificatie. Volgens mij moet de onderzoeksrechter ook de inverdenkinggestelde 

op de hoogte brengen wanneer de kwalificatie van de feiten is gewijzigd. 

153. Deze voorgaande hypothese stelt zich enkel wanneer een zelfde feit waarvoor de 

persoon in verdenking is gesteld aan een andere kwalificatie wordt onderworpen. Wanneer 

het echter bijkomende feiten betreft die zich bij de eerdere feiten voegen en al dan niet 

aanleiding geven tot een andere kwalificatie van de oorspronkelijke feiten, dan zou de 

onderzoeksrechter ook deze nieuwe feiten moeten meedelen aan de verdachte. Wanneer er 

nieuwe feiten aan het licht komen, die op zich ook een nieuw misdrijf ten laste van de 

inverdenkinggestelde uitmaken, dan lijkt het mij gepast dat de onderzoeksrechter ook het 

bestaan van dit nieuw misdrijf ter kennis brengt aan de betrokkene. 

154. Omdat de onderzoeksrechter beperkt is tot zijn saisine zal hij met betrekking tot die 

nieuwe feiten altijd eerst de procureur des Konings in kennis moeten stellen. De procureur 

des Konings zal dan uitmaken of hij aan dit verzoek ofwel geen gevolg heeft, ofwel deze 

nieuwe feiten met een uitbreidende vordering ook bij de onderzoeksrechter aanhangig 

maakt. Het openbaar ministerie moet dus eerst bijkomend onderzoek vorderen opdat de 

onderzoeksrechter de nieuwe feiten ook in zijn onderzoek mag opnemen. Dit alles krachtens 
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art. 56, §1 Sv.295 Er is geen vereiste van een nieuwe inverdenkingstelling door de 

onderzoeksrechter van de personen die al met betrekking tot de eerdere feiten in 

verdenking waren gesteld. Maar volgens mij wordt er wel verwacht dat de 

onderzoeksrechter deze nieuwe elementen meedeelt. Het lijkt mij, zoals reeds vermeld, 

wenselijk dat wanneer er een nieuw misdrijf tot stand is gekomen door de nieuwe feiten, de 

onderzoeksrechter de betrokkene ook van dit misdrijf op de hoogte gaat stellen. 

155. Wel is het zo dat in art. 61bis Sv. niet is opgenomen dat de rechter de precieze 

feiten moet aangeven bij de inverdenkingstelling. Als we de definitie bekijken gaat de 

inverdenkingstelling eigenlijk enkel over de kennisgeving aan de betrokkene dat hij verdacht 

wordt van een misdrijf waarvoor al ernstige aanwijzingen van schuld bestaan.296 Toch 

kunnen we onrechtstreeks afleiden uit het principe van loyaliteit dat er van de 

onderzoeksrechter verwacht wordt dat hij de ten laste gelegde feiten moet vermelden. Op 

die manier weet de verdachte beter waarvan hij precies wordt verdacht en waartegen hij 

zich dan ook zal moet verdedigen. De inverdenkingstelling moet niet beantwoorden aan de 

nauwkeurigheid en de volledigheid van een akte van verwijzing of een veroordelend vonnis. 

In dit verband kan als voorbeeld verwezen worden naar artt. 324bis en 324ter, §3 Sw. en art. 

16, §5 voorlopige hechteniswet die niet vereisen dat bij de inverdenkingstelling wegens 

deelneming aan een criminele organisatie ook nog de inverdenkingstelling wegens alle 

misdaden of wanbedrijven die met deze criminele organisatie te maken hebben, 

geschiedt.297 

156. In het voorontwerp van de grote Franchimont wordt het vermelden van de precieze 

feiten expliciet als een wettelijke vereiste toegevoegd bij de handeling van de 

inverdenkingstelling.298 Wanneer art. 6.3.a EVRM (samen gelezen met art. 14.3.a BUPO-

Verdrag) van naderbij wordt bekeken, dan houdt de informatieplicht eigenlijk in dat de 

verdachte het recht heeft om onverwijld, in een taal die hij verstaat, op de hoogte te worden 

gebracht van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging.299 Volgens 

mij behoren het ten laste gelegde feit en zijn kwalificatie onder de aard en de reden van de 
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beschuldiging van de verdachte. Er mag dus van de onderzoeksrechter verwacht worden dat 

hij deze aan de inverdenkinggestelde gaat bekend maken. 

 

5.2  Besluit met eventuele oplossingen 

157. Er kan besloten worden dat het een goede stap vooruit zou zijn om de verdachte in 

het opsporingsonderzoek ook de mogelijkheid te geven om de bijkomende rechten van 

verdediging uit te oefenen. De initiatieven van de grote Franchimont hieromtrent kunnen 

dan ook worden toegejuicht. De bijkomende rechten tot het opsporingsonderzoek 

uitbreiden, zou het openbaar ministerie ook niet meer de kans geven om de instelling van 

een gerechtelijk onderzoek uit te stellen met de bedoeling de verdachte niet van zijn rechten 

te kunnen laten genieten op grond van art. 61bis, tweede lid Sv. 

158. De rechten van verdediging spelen een belangrijke rol bij de inverdenkingstelling 

van de verdachte. Art. 6 EVRM is echter zeer vaag over wat nu precies een schending van die 

rechten van verdediging is. Het is overgelaten aan de rechter om soeverein tot een 

schending te beslissen. Er zal bijvoorbeeld geen sprake zijn van een schending wanneer de 

griffier de vordering van de procureur des Konings aan de betrokken partij ter kennis heeft 

gebracht en deze de door art. 127 Sv. toegekende rechten kon uitoefenen.300 Zoals eerder 

aangehaald moeten de rechten van verdediging bekeken worden in het licht van de gehele 

strafprocedure en rekening houdend met de specifieke kenmerken van de zaak vooraleer 

men kan besluiten tot een schending. Wanneer de betrokkene zijn rechten uit artt. 61ter en 

61quinquies Sv. door een verzuim van de onderzoeksrechter niet zou kunnen benutten dan 

is dat volgens mij een in aanmerking te nemen fout die niet zomaar aan de kant geschoven 

kan worden. Het kan immers voorkomen dat de verdachte, gelet op het tijdsverloop, zich 

nog moeilijk kan verdedigen.301 Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer hij gedurende de tijd 

van onwetendheid geen rekening heeft gehouden met een eventuele verdediging. Er kan op 

die manier belangrijke kennis of een cruciale mogelijkheid verloren gaan. Dit toont het 

belang van een tijdige inverdenkingstelling aan. De onderzoeksrechter is bevoegd om een 

gerechtelijk onderzoek te leiden en daarbij à charge en à décharge te werken volgens art. 

56, §1, eerste lid Sv. Dit onderzoek is heel belangrijk voor de rest van de strafrechtspleging 
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waarin een vonnisrechter over de persoon in kwestie zal oordelen. De onderzoeksrechter 

moet er dan ook over waken dat de verdachte al zijn middelen heeft kunnen benutten om 

zich te verdedigen. Een onherstelbare aantasting van de rechten van verdediging zal niet zo 

vaak voorkomen, aangezien art. 61bis, tweede lid Sv. al een buffer vormt door dezelfde 

rechten als deze die de inverdenkinggestelde geniet aan eenieder tegen wie de 

strafvordering werd ingeleid, toe te vertrouwen.302 Het feit dat de onderzoeksrechter nalaat 

de personen tegen wie de strafvordering is ingesteld op de hoogte te stellen van deze 

omstandigheid houdt wellicht geen schending in van de rechten van verdediging. Het is ook 

geen wettelijke verplichting voor de onderzoeksrechter om dit te doen, in tegenstelling tot 

het in verdenking stellen zelf, die wel als een wettelijke opdracht in art. 61bis, 1ste lid Sv. is 

geformuleerd. Maar het kan dus wel voorkomen dat de rechter tot de onontvankelijkheid 

van de strafvordering besluit, zelfs bij het enkele feit van een laattijdige inverdenkingstelling 

zoals het hof van beroep te Gent op 20 september 2010 deed.303 Een rechtstreekse sanctie 

wordt praktisch onwerkbaar geacht.304 Een rechtstreekse sanctie invoeren zou immers een 

afweging door de onderzoeksrechter tussen de rechten van verdediging en het welslagen 

van het onderzoek niet praktisch mogelijk kunnen maken. De waarheidsvinding is, naast de 

inverdenkingstelling, ook een taak van de onderzoeksrechter. Mits het rechts op verdediging 

een belangrijke rol speelt, aangezien de inverdenkingstelling voor de verdachte een recht op 

inzage en inspraak doet ontstaan, kan de sanctie via art. 6 EVRM wel passend worden 

geacht. Bij toepassing van art. 6 EVRM moet een afweging worden gemaakt of de laattijdige 

inverdenkingstelling al of niet het recht op verdediging gaat schenden. Niet alle laattijdige of 

uitblijvende inverdenkingstellingen zullen dan ook negatieve gevolgen hebben op de 

verdediging van de verdachte. Maar er zijn gevallen waar dit wel zo is. Het moet mijn inziens 

dus een vaststaand principe zijn in de rechtspraak om art. 6 EVRM in de mate dat dit 

mogelijk is, op het vooronderzoek van toepassing te achten. 

159. Momenteel rust er geen verplichting op de onderzoeksrechter om de 

inverdenkinggestelde te ondervragen. Het feit dat de grote Franchimont in zijn art. 144 het 

verhoor verplicht stelt van de inverdenkinggestelde en de persoon die ervan verdacht wordt 
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een misdrijf te hebben gepleegd, kan ten zeerste worden geapprecieerd. Dat de 

ondervraging door de onderzoeksrechter moet gebeuren, zal zowel de rechten van 

verdediging als het onderzoek ten goede komen.305 

160. Art. 61bis, tweede lid Sv. bevat een impliciete inverdenkingstelling voor personen 

tegen wie de strafvordering is ingesteld. Het knelpunt bij dit gegeven is dat de persoon niet 

altijd op de hoogte is van het gerechtelijk onderzoek dat naar hem ingesteld is en van het 

feit dat hij bijgevolg over bijkomende rechten van verdediging kan beschikken. In de 

voorbereidende werken van de Wet van 12 maart 1998 is opgenomen dat deze kennisgeving 

verplicht dient te gebeuren306, echter deze parlementaire stukken hebben geen kracht van 

wet. De wetgever zou in art. 61bis, tweede lid moeten opnemen dat de kennisgeving van 

deze nominatieve aanduiding ook verplicht wordt gesteld. De noodwendigheden van het 

onderzoek en het recht op privacy kunnen hierbij ook in rekening worden gebracht. In het 

licht van het zo pas besproken art. 6 EVRM, zou volgens mij het niet nakomen van de 

verplichting tot kennisgeving in sommige gevallen ook het recht op verdediging kunnen 

schenden. 

161. Over het feit dat er geen rechtsmiddel is opgenomen tegen de niet-

inverdenkingstelling kan er misschien voorgenomen worden om net als artt. 61ter en 

61quinquies Sv. de kamer van inbeschuldigingstelling als controle-instantie in deze materie 

aan te stellen. Zoals in het voorontwerp van de grote Franchimont wordt aangevoerd met 

betrekking tot de verdachte, is het ook moeilijk om een niet-inverdenkinggestelde te gaan 

identificeren. De niet-inverdenkinggestelde die hier wordt beoogd, zal ook niet in de 

vordering van het parket of in de klacht van de burgerlijke partij opgenomen zijn want 

anders zou hij al op deze basis over de rechtsmiddelen kunnen beschikken. Een echt hoger 

beroep in deze fase is echter niet praktisch. Daarom lijkt het mij nuttig om een verdachte in 

het gerechtelijk onderzoek, naar analogie met de verdachte tijdens het opsporingsonderzoek 

in het voorontwerp, een verzoekschrift te laten richten tot de kamer van 

inbeschuldigingstelling om te vragen of er ernstige aanwijzingen van schuld bestaan tegen 

hem. Op basis hiervan kan de onderzoeksrechter dan de input krijgen om de persoon, indien 
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de kamer van inbeschuldigingstelling tot ernstige aanwijzingen kan concluderen, in 

verdenking te stellen. 

162. Wanneer door het verloop van het onderzoek blijkt, dat er ten aanzien van de 

inverdenkinggestelde uiteindelijk toch geen ernstige aanwijzingen van schuld meer bestaan 

dan lijkt het mij gepast dat de onderzoeksrechter de inverdenkinggestelde hiervan op de 

hoogte moet stellen. 

163. Verder zou het begrip inverdenkingstelling wat meer uitwerking moeten krijgen. Er 

zou echter moeten vermeld worden of de wetgever het nodig acht dat de 

inverdenkingstelling telkens opnieuw uitgesproken wordt wanneer een nieuwe kwalificatie 

van de oorspronkelijke feiten zich opdringt of wanneer er nieuwe feiten aan het licht zijn 

gekomen. Zoals in het voorontwerp van de grote Franchimont aan de dag wordt gelegd, zou 

het wetsartikel meer moeten specificeren wat de inverdenkingstelling nu precies aan de 

verdachte gaat informeren. Het was de bedoeling van de Commissie Strafprocesrecht om 

art. 61bis Sv. van het huidige Wetboek van strafvordering te vervangen door art. 143 van het 

voorontwerp. In dit artikel wordt bepaald dat de onderzoeksrechter bij de 

inverdenkingstelling de precieze feiten die bij hem aanhangig zijn gemaakt en de ernstige 

aanwijzingen van schuld uit de doeken moet doen. De melding dat de inverdenkinggestelde 

recht heeft om een advocaat te kiezen, behoort ook tot de kennisgeving van de 

onderzoeksrechter bij de inverdenkingstelling.307 Wanneer er een nieuwe kwalificatie of een 

nieuw feit opduikt, dan lijkt het mij wenselijk dat de onderzoeksrechter de 

inverdenkinggestelde hierover inlicht. 

164. Al deze bijkomende formaliteiten zouden een grotere werklast voor de 

onderzoeksrechter tot gevolg hebben. Als algemeen besluit kan toch worden gesteld dat de 

rechten van verdediging fundamenteel zijn in de strafprocedure en dat de werklast niet kan 

opwegen tegen de belangen van de verdachte. 
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Hoofdstuk 6 : RECHTSVERGELIJKING 

6.1  Nederland 

165. In Nederland is er geen begrip van ‘inverdenkinggestelde’ zoals in België. Er is wel 

het begrip ‘verdachte’ dat zowel in het opsporingsonderzoek als het gerechtelijk onderzoek 

wordt gebruikt. Bij de vernieuwing van het Wetboek van strafvordering heeft men gezocht 

naar een evenwicht tussen het belang van de overheid bij een effectieve strafvervolging en 

het belang van de verdachte persoon om middelen voor zijn verdediging ter beschikking te 

hebben. Men is er toe gekomen om de status van verdachte enerzijds te koppelen aan de 

toepassing van onderzoeksbevoegdheden en dwangmaatregelen en anderzijds aan de 

rechten van verdediging voor deze verdachte persoon.308 In tegenstelling tot België, kunnen 

volgens de Nederlandse regelgeving enkel dwangmaatregelen tegen een persoon worden 

gebruikt wanneer deze ook rechten ter zijner verdediging heeft. De uitoefening van 

strafvorderlijke dwangmiddelen wordt dus begrensd door art. 27 Sv., die het begrip 

‘verdachte’ gaat omlijnen. Daarmee wordt dus ook de bevoegdheid van de overheid om 

inbreuken te maken op de rechten en vrijheden van individuen begrensd. Er is echter één 

uitzondering in de Wet BOB309 opgenomen waarbij deze koppeling van 

opsporingshandelingen aan de verdenking wordt verlaten. Dit is dan in verband met een 

redelijk vermoeden dat er in een georganiseerd verband bepaalde ernstige misdrijven 

worden beraamd of gepleegd.310 

166. Voor het overige kunnen de gekoppelde rechten van verdediging zowel in het 

opsporingsonderzoek als het gerechtelijk onderzoek verkregen worden. Op grond van art. 28 

Sv. heeft de verdachte recht op rechtsbijstand door een raadsman. Art. 30 Sv. laat de 

verdachte toe tijdens het gerechtelijk onderzoek en het opsporingsonderzoek om een 

verzoek in te dienen tot inzage van de processtukken. Dit laatste artikel voert wel een 

beperking in wanneer bepaalde processtukken in het belang van het onderzoek, niet kunnen 
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worden ingekeken.311 Art. 35 Sv. gaat de gelegenheid tot verhoor van de verdachte bepalen, 

doch hier is ook een beperking ingevoerd in het belang van het onderzoek.312 Als laatste kan 

art. 231 Sv. worden opgemerkt dat in het derde lid de verdachte de bevoegdheid geeft om 

opmerkingen te uiten omtrent het deskundigenonderzoek in het gerechtelijk onderzoek. 

167. Art. 27 Sv. maakt een onderscheid tussen een materieel (lid 1) en een formeel (lid 2) 

criterium. Het eerste lid heeft betrekking op het opsporingsonderzoek. Het artikel bepaalt 

dat wanneer op een punt voor de vervolging is ingezet, uit feiten of omstandigheden een 

redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit ten aanzien van een individu 

voortvloeit, dat deze persoon dan als verdachte moet worden aangemerkt. Het redelijk 

vermoeden dat in dit artikel wordt geformuleerd, impliceert dat de feiten en 

omstandigheden objectief gezien voldoende aanleiding moeten geven voor de 

verdenking.313 

168. Art. 27, tweede lid Sv. heeft op zijn beurt dan betrekking op het gerechtelijk 

onderzoek. Het artikel kan een beetje gelijkgesteld worden met het Belgische art. 61bis, 

tweede lid Sv. omdat het ook een status geeft aan elkeen tegen wie de vervolging is gericht. 

169. Omtrent de sanctionering is het in Nederland eerder een kwestie van te vroeg als 

verdachte te zijn aangemerkt dan te laat. Men kan echter bepaalde opsporingshandelingen 

niet uitvoeren tegen personen die als niet-verdachte worden aanzien. Op grond van art. 

359a Sv. kan de rechter bij een onredelijke verdenking besluiten om over te gaan tot 

onontvankelijkheid van het openbaar ministerie indien door het verzuim geen sprake kan 

zijn van een behandeling die aan de beginselen van een behoorlijke procesorde voldoet. Het 

bewijsmateriaal dat op deze verdenking is gesteund kan ook worden uitgesloten of de straf 

kan, in verhouding tot de ernst van het verzuim, worden verminderd. Bovendien kan de 

rechter er zelfs voor kiezen om geen sanctie op te leggen. Deze sanctionering gebeurt dan 

ook met inachtneming van de ernst van de onregelmatigheid volgens het oordeel van de 

rechter.314 
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6.2  Frankrijk 

170. Wanneer we de situatie in Frankrijk bekijken, kan er worden vastgesteld dat de 

regeling met betrekking tot de inverdenkingstelling talrijke verschillen vertoont in 

vergelijking met de regeling in België. Deze verschillen in acht nemend, kan er besloten 

worden dat er in Frankrijk meer rekening wordt gehouden met de rechten van verdediging. 

171. De Belgische regelgeving maakt in het vooronderzoek een onderscheid tussen ‘de 

verdachte’ en ‘de inverdenkinggestelde’ om de persoon tegen wie het onderzoek 

georganiseerd is, aan te duiden. In Frankrijk is dit in beginsel ook zo maar er moet op 

gewezen worden dat er in de Franse regeling sinds de Wet van 15 juni 2000315 een 

tussencategorie is ingevoerd. Wanneer er ernstige en convergerende aanwijzingen bestaan 

voor de schuld van de verdachte, dan moet de onderzoeksrechter overgaan tot ‘la mise en 

examen’. Dit is de eigenlijke inverdenkingstelling. Wanneer er echter aanwijzingen bestaan 

maar deze niet ernstig zijn of niet in overeenstemming zijn met elkaar, dan kunnen die 

waarschijnlijke aanwijzingen uiteindelijk leiden tot het statuut van een ‘témoin assisté’.316 De 

tussencategorie van ‘témoin assisté’ is ingevoerd met het oog op het verlagen van het aantal 

inverdenkingstellingen. Een tweede reden voor deze tussencategorie is dat de status van 

inverdenkinggestelde de betrokkene in bepaalde gevallen ging etiketteren terwijl er nadien 

toch tot een buitenvervolgingstelling werd overgegaan.317 De status van ‘témoin assisté’ is 

wel veranderlijk. De persoon kan zelf vragen om in verdenking te worden gesteld op grond 

van art. 113-6 Code de procédure pénale (hierna: “C.pr.pén.”) of de onderzoeksrechter kan 

dit doen, maar niet vooraleer de betrokkene hierover in kennis is gesteld en is verhoord.318 

Op basis van art. 80-1-1 C.pr.pén. kan de inverdenkinggestelde ook op zijn beurt vragen om 

de status van ‘témoin assisté’ terug te verkrijgen.  

172. De personen die nominatief geviseerd worden door een vordering tot gerechtelijk 

onderzoek, een klacht (met burgerlijke partijstelling) of die door een getuige worden 

aangeklaagd, kunnen het statuut van ‘témoin assisté’ worden toegekend.319 Op grond van 

art. 113-1 C.pr.pén. kunnen personen die in een inleidende of bijkomende vordering 
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nominatief zijn opgenomen, enkel in de hoedanigheid van ‘témoin assisté’ worden gehoord. 

Wanneer zij in een klacht nominatief zijn aangeduid, dan kunnen zij zelf verzoeken als 

‘témoin assisté´ te worden behandeld op grond van art. 113-2 C.pr.pén. Dit laatste artikel 

stelt ook dat wanneer bij de klacht ook een burgerlijke partijstelling hoort, zij in kennis 

worden gesteld van het recht op verzoek om als ‘témoin assisté’ te worden aanzien.  

173. Wanneer de inverdenkingstelling van naderbij wordt bekeken, kan er als eerste 

verschilpunt met België het verplichte verhoor worden opgemerkt. De onderzoeksrechter 

moet eerst de persoon tegen wie aanwijzingen bestaan, persoonlijk gaan verhoren. Hierop is 

wel een uitzondering voorzien wanneer de betrokkene reeds in de hoedanigheid van ‘témoin 

assisté’ werd verhoord. Op basis van art. 80-2 C.pr.pén. moeten de feiten waarvoor de 

inverdenkingstelling wordt overwogen en hun toegekende, juridische kwalificatie al in de 

oproeping worden vermeld. Ook het feit dat de verdachte persoon recht heeft op een 

advocaat, moet in die oproeping vernoemd worden. In art. 116, lid 5 C.pr.pén. wordt 

gepreciseerd dat wanneer de feiten of hun kwalificatie evolueren de betrokkene hiervan 

steeds in kennis moet worden gesteld.320 Wanneer een inverdenkinggestelde gedurende vier 

maanden na zijn laatste verschijning niet meer is gehoord, dan kan hij van de 

onderzoeksrechter een ondervraging eisen op grond van art. 82-1, derde lid C.pr.pén. 

174. De inverdenkingstelling kan in Frankrijk enkel uitgesproken worden wanneer het 

statuut van ‘témoin assisté’ niet kan volstaan. De onderzoeksrechter mag echter niet te 

vroeg maar ook niet te laat de verdachte persoon in verdenking gaan stellen. In tegenstelling 

tot de regeling in België is aan de miskenning van de rechten van verdediging door een 

laattijdige inverdenkingstelling de nietigheidssanctie verbonden. Op grond van art. 171 

C.pr.pén. wordt namelijk iedere schending van een substantiële vormvereiste die de 

belangen van de betrokken partij heeft geschaad, bestraft met nietigheid.321 

175. Het recht op inzage wordt voor ieder verhoor geregeld.322 Op basis van art. 114, lid 

3 C.pr.pén. moet de mededeling van het dossier vier werkdagen voor elke ondervraging van 

de inverdenkinggestelde aan zijn raadsman gebeuren. Deze inzage is onbeperkt. Na het 

eerste verhoor, moet tijdens de werkdagen op elk tijdstip het dossier ingekeken kunnen 
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worden door de raadsman. Dit recht is echter wel beperkt want is voorgeschreven 

behoudens wanneer de eisen van het onderzoek dit niet zouden toelaten.323 

176. Naast dit recht op inzage, kan de inverdenkinggestelde ook aanspraak maken op 

rechtsbijstand. Net als in België is er ook een recht op participatie geregeld.324 De advocaat 

kan kennis geven aan de onderzoeksrechter van de handelingen die hij verzoekt. Dit recht is 

ook in art. 114 C.pr.pén. opgenomen. De onderzoeksrechter kan het verzoek echter wel 

gemotiveerd afwijzen. Tegen deze weigering kan de advocaat van de inverdenkinggestelde 

opkomen bij de kamer van inbeschuldigingstelling. 

177. De ‘témoin assisté’, tegen wie nog geen ‘mise en examen’ is uitgesproken, kan 

echter ook al op deze rechten rekenen.325 Hij heeft op basis van het art. 113-3 C.pr.pén. het 

recht op rechtsbijstand en het recht op inzage in het dossier. Echter het recht op participatie 

is beperkter dan dat van de inverdenkinggestelde. Op grond van het tweede lid van art. 113-

3 C.pr.pén. kan de ‘témoin assisté’ enkel een confrontatie aanvragen met de persoon die 

hem heeft aangeklaagd.326 

178. Zowel de inverdenkinggestelde als de ‘témoin assisté’ kunnen de kamer van 

inbeschuldigingstelling op basis van art. 173 C.pr.pén. verzoeken een nietigheid in de 

procedure te onderzoeken.  

 

6.3  Besluit 

179. Zowel de Nederlandse als de Franse regeling kunnen als voorbeeld dienen voor de 

doelstellingen die we in België nog zouden moeten bereiken met betrekking tot het recht 

van verdediging in het vooronderzoek. 

180. Allereerst de ondervraging die in Frankrijk verplicht is voorgeschreven. Hierbij moet 

ook de kennisgeving van de feiten en hun kwalificatie gebeuren. De ondervraging geeft de 

verdachte persoon al bij het eerste contact een overzicht van het onderzoek en hij kan op 

basis daarvan zich al trachten te verdedigen. Het verhoor is het middel bij uitstek voor de 

verdachte om zijn bezwaren rechtstreeks te kunnen uiten. Dit verhoor moet zelfs verplicht 
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persoonlijk door de onderzoeksrechter worden uitgevoerd wanneer deze de 

inverdenkingstelling op basis van dit verhoor wil uitspreken. Ten tweede is er ook een 

wettelijke verplichting opgenomen om de verdenkinggestelde op de hoogte te stellen 

wanneer deze feiten of hun kwalificatie zouden wijzigen. Deze loyaliteit is in het Belgische 

Wetboek van strafvordering niet expliciet opgenomen. 

181. Een negatief punt is echter dat de bijkomende rechten gekoppeld zijn aan de 

inverdenkingstelling (of aan de hoedanigheid van ‘témoin assisté’) en dus ook enkel 

voorbehouden zijn voor het gerechtelijk onderzoek. In het opsporingsonderzoek kunnen 

deze niet worden toegekend.327 Dit is in tegenstelling tot de Nederlandse regeling die de 

inzage in het dossier ook heeft ingevoerd voor de verdachte personen in het 

opsporingsonderzoek. 

182. Zowel in Nederland als Frankrijk is in de wet een sanctie opgenomen om te reageren 

op de laattijdige inverdenkingstelling. Er moet in deze landen dus niet altijd teruggekoppeld 

worden naar het art. 6.3.a EVRM om de sanctie te bepalen. Om in Frankrijk een sanctie aan 

een onregelmatigheid te verbinden, moet het recht van verdediging wel in acht worden 

genomen bij de beoordeling van de onregelmatigheid. Het recht van verdediging van de 

betrokken partij moet door de schending zijn aangetast.328 

183. Door aan rechtsvergelijkend onderzoek te doen, kunnen we een regeling die in een 

ander land is uitgewerkt en een goede bescherming heeft, leren kennen en misschien onze 

regeling naar dat opzet laten toe groeien. Het verplicht verhoor en de het recht op inzage in 

het opsporingsonderzoek zijn enkele voorbeelden die volgens mij als streefdoelen voor het 

recht van verdediging in België kunnen worden opgemerkt. Ook de transparantie met 

betrekking tot de rechten van verdediging zou in België beter kunnen worden aangepakt.  
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CONCLUSIE 

Het strafrechtelijk beleid kende in België een moeilijke geschiedenis. Een aantal 

mislukkingen in de jaren ’80 zorgden ervoor dat het politieke beleidsniveau uiteindelijk 

bewust werd van de noodzaak aan verandering. In 1990 gaf het Pinksterplan invulling aan de 

vooropgestelde plannen van de Bendecommissie en met betrekking tot het niet aangepaste 

Wetboek van strafvordering stelde men de oprichting van een Commissie Strafprocesrecht 

voor. De eerste fase van de werkzaamheden van de Commissie Strafprocesrecht heeft geleid 

tot de invoering van de Wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in 

het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek. De tweede fase 

moest uiteindelijk leiden tot een nieuw Wetboek van strafvordering maar deze is nog steeds 

niet doorgevoerd alhoewel deze voor extra waarborgen ten aanzien van de rechten van 

verdediging zou kunnen zorgen. 

De inverdenkingstelling is een rechtsfiguur die door de Wet van 12 maart 1998 in een 

wettelijk kader is gegoten. Het gegeven is opgenomen in art. 61bis, eerste lid Sv. en kan als 

volgt gedefinieerd worden: een officiële mededeling aan de verdachte waarin hij op de 

hoogte wordt gesteld van het feit dat hij verdacht wordt van een misdrijf waarvoor al 

ernstige aanwijzingen van schuld bestaan. Met ingang van 2 oktober 1998 is de 

inverdenkingstelling nu verplicht in alle gevallen waarin de onderzoeksrechter oordeelt tot 

ernstige aanwijzingen van schuld ten aanzien van de verdachte. In het tweede lid van art. 

61bis Sv. wordt een impliciete inverdenkingstelling opgenomen. ‘Eenieder tegen wie de 

strafvordering wordt ingesteld in het kader van een gerechtelijk onderzoek’ wordt 

gelijkgesteld met een inverdenkinggestelde. 

De inverdenkingstelling kan zich enkel voordoen in het kader van een gerechtelijk 

onderzoek. Het openen van een gerechtelijk onderzoek is meestal het gevolg van een 

vordering van het openbaar ministerie of van een klacht met burgerlijke partijstelling bij de 

onderzoeksrechter zelf. De onderzoeksrechter is de spilfiguur van het gerechtelijk 

onderzoek. Zijn ruime bevoegdheden zijn echter steeds beperkt tot zijn saisine, namelijk de 

feiten waarvoor hij is geadieerd. De onderzoeksrechter mag zijn onderzoek wel autonoom 

uitbreiden naar alle personen. 

De objectivering van de inverdenkingstelling in art. 61bis Sv. laat toe om de 

rechthebbenden van bijkomende rechten te omschrijven. De inverdenkinggestelde en de 
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met de inverdenkinggestelde geassimileerde persoon beschikken over het recht op verzoek 

tot zowel inzage in het strafdossier, als bijkomende onderzoekshandelingen. Men kan 

tussenkomen in onderzoeken die langer dan één jaar duren en ook de procedure tot 

zuivering der nietigheden op gang brengen. 

In deze uiteenzetting wordt als eerste knelpunt aangemerkt het feit dat er geen 

gelijkaardige hoedanigheid in de wet is opgenomen voor het opsporingsonderzoek. De 

verdachte in dit opsporingsonderzoek kan dan ook geen bijkomende rechten ter zijner 

verdediging uitoefenen. Dit knelpunt kan eenvoudig worden opgelost door de grote 

Franchimont in werking te doen treden. Door deze oplossing zou ook het openbaar 

ministerie de kans niet meer krijgen om het gerechtelijk onderzoek op de lange baan te 

schuiven met de bedoeling de  uitoefening van de bijkomende rechten uit te stellen. 

Door de inwerkingtreding van de grote Franchimont zou ook de ontstentenis van een 

verplicht verhoor door de onderzoeksrechter worden opgelost. Momenteel is de 

onderzoeksrechter niet verplicht om de verdachte of de inverdenkinggestelde te verhoren. 

Nochtans lijkt dit mij in het belang van de verdachte partij én van het onderzoek. Een louter 

schriftelijke inverdenkingstelling kan dus ook als een knelpunt worden beschouwd. 

Het moment van de inverdenkingstelling wordt ook als een knelpunt opgemerkt. Een 

onderzoeksrechter mag noch te laat, noch te vroeg de verdachte in verdenking stellen. De 

wetgever heeft geen sanctie in de wet opgenomen om een onregelmatige 

inverdenkingstelling te sanctioneren. Hierbij kan art. 6 EVRM dan een rol spelen. Om tot een 

onregelmatigheid te besluiten dienen de rechten van verdediging op een onherstelbare 

wijze geschonden te zijn. 

Een ander knelpunt is dat de persoon tegen wie de strafvordering is ingesteld hier niet 

altijd van op de hoogte is. De oplossing hierbij is dat de onderzoeksrechter verplicht wordt 

gesteld deze persoon in kennis te brengen van de vordering van het openbaar ministerie of 

van de klacht met burgerlijke partijstelling. Ook het op de hoogte brengen van het 

openvallen van de bijkomende rechten door deze vordering of klacht, is wenselijk. 

Geen rechtsmiddel kan worden aangewend door de verdachte die recht heeft op een 

inverdenkingstelling en deze status niet verwerft. Misschien kan het hier een oplossing zijn 

om de verdachte een verzoekschrift te laten richten tot de kamer van inbeschuldigingstelling 

met de vraag of er ernstige aanwijzingen van schuld ten aanzien van hem bestaan. 
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Wanneer door het verloop van het onderzoek blijkt dat er ten aanzien van de 

inverdenkinggestelde uiteindelijk toch geen ernstige aanwijzingen van schuld meer bestaan, 

dan lijkt het mij gepast dat de onderzoeksrechter de inverdenkinggestelde hiervan op de 

hoogte stelt. 

Het begrip ‘inverdenkingstelling’ dient ook wat verdere precisering. Volgens mij is het 

aangewezen dat de onderzoeksrechter bij de inverdenkingstelling de precieze feiten gaat 

aangeven. Dit wordt dan ook in de grote Franchimont voorgesteld. Wanneer de kwalificatie 

gaat wijzigen of als er nieuwe feiten aan het licht komen, dan moet de onderzoeksrechter de 

inverdenkinggestelde hier ook van op de hoogte brengen. 

Door de regeling in enkele buurlanden te bekijken, kan opgemerkt worden dat België nog 

niet zo ver staat als Nederland en Frankrijk op het gebied van de rechten van verdediging. 

Zowel de Nederlandse als de Franse regeling kunnen als voorbeeld dienen voor de 

doelstellingen die we in België nog zouden moeten bereiken met betrekking tot het recht 

van verdediging in het vooronderzoek. 
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BIJLAGE 

Bijlage 1: Wetsvoorstel tot wijziging van art. 136 van het Wetboek van Strafvordering wat 

betreft de termijn van onderzoek, Parl. St. Kamer 2010 - 11, nr. 1048/001, 15. 

BASISTEKST 

 

Wetboek van Strafvordering 

Art. 136 

De kamer van inbeschuldigingstelling 
houdt ambtshalve toezicht op het verloop 
van de onderzoeken, kan verslag vragen 
over de stand van zaken en kan kennis 
nemen van de dossiers. Zij kan een van 
haar leden machtigen en uitspraak doen 
overeenkomstig de artikelen 235 en 
235bis. 
 
Als het gerechtelijk onderzoek na een jaar 
niet is afgesloten, kan de zaak bij de kamer 
van inbeschuldigingstelling worden 
aanhangig gemaakt door een aan de griffie 
van het hof van beroep gericht met 
redenen omkleed verzoekschrift uitgaande 
van de inverdenkinggestelde of de 
burgerlijke partij. De kamer van 
inbeschuldigingstelling treedt op 
overeenkomstig het vorige lid en artikel 
136bis. De kamer van 
inbeschuldigingstelling doet over het 
verzoekschrift uitspraak bij een met 
redenen omkleed arrest dat wordt 
medegedeeld aan de procureur-generaal, 
de verzoekende partij en de gehoorde 
partijen. De verzoeker mag geen 
verzoekschrift met hetzelfde voorwerp 
indienen vooraleer een termijn van zes 
maanden is verstreken te rekenen van de 
laatste beslissing. 

 

BASISTEKST AANGEPAST AAN HET 

VOORSTEL 

Wetboek van Strafvordering 

Art. 136 

De kamer van inbeschuldigingstelling 
houdt ambtshalve toezicht op het verloop 
van de onderzoeken, kan verslag vragen 
over de stand van zaken en kan kennis 
nemen van de dossiers. Zij kan een van 
haar leden machtigen en uitspraak doen 
overeenkomstig de artikelen 235 en 
235bis. 

 
Als het opsporingsonderzoek of het 
gerechtelijk onderzoek na een jaar niet is 
afgesloten, kan de zaak bij de kamer van 
inbeschuldigingstelling worden aanhangig 
gemaakt door een aan de griffie van het 
hof van beroep gericht met redenen 
omkleed verzoekschrift uitgaande van de 
inverdenkinggestelde, eenieder tegen wie 
de strafvordering is ingesteld in het kader 
van een gerechtelijk onderzoek of de 
burgerlijke partij. Ingeval de onderzoeken 
betrekking hebben op feiten die strafbaar 
zijn met een criminele of correctionele 
vrijheidsstraf van minstens vijf jaar, geldt 
een termijn van twee jaar voor de 
afsluiting van het onderzoek. De kamer 
van inbeschuldigingstelling treedt op 
overeenkomstig het vorige lid en artikel 
136bis. De kamer van 
inbeschuldigingstelling doet binnen zeven 
dagen over het verzoekschrift uitspraak bij 
een met redenen omkleed arrest dat 
wordt medegedeeld aan de procureur- 
 



101 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

generaal, de verzoekende partij en de 
gehoorde partijen. 
 
Als de éénjarige of, in voorkomend geval, 
tweejarige termijn voor het opsporings- of 
gerechtelijk onderzoek overschreden is, 
kan de kamer van inbeschuldigingstelling 
besluiten tot verval van de strafvordering 
of de zaak terug naar het openbaar 
ministerie verwijzen. Het openbaar 
ministerie dient in dit laatste geval binnen 
een termijn van twee maanden de zaak 
aanhangig te maken bij de rechter ten 
gronde of de strafvervolging stop te 
zetten. In de gevallen waar het openbaar 
ministerie nalaat één van beide te doen, 
neemt de kamer van 
inbeschuldigingstelling kennis van het 
dossier en beslist tot verval van de 
strafvordering. 

 
De verzoeker mag geen verzoekschrift met 
hetzelfde voorwerp indienen vooraleer 
een termijn van zes maanden is verstreken 
te rekenen van de laatste beslissing.329 

                                                      
329

 Art. 2: vervanging 


