
 

 
De Salduz-wet bekeken door een blauwe bril. De impact van de Salduz-wet op de politie: één jaar na implementatie. 

1 

 

 

 
FACULTEIT 

RECHTSGELEERDHEID 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Salduz-wet bekeken door een blauwe bril. 
De impact van de Salduz-wet op de politie: één jaar na implementatie. 

 
 

Masterproef neergelegd tot het behalen van 

 de graad van Master in de criminologische wetenschappen 

door  (00918500) Holsteyn Renske 

 
Academiejaar 2012-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Promotor :     Commissarissen : 

Dr. Verhage Antoinette    De Waele Maarten 

      Van Puyenbroeck Laurens 

       
 



 

 
De Salduz-wet bekeken door een blauwe bril. De impact van de Salduz-wet op de politie: één jaar na implementatie. 

2 

 



 

 
De Salduz-wet bekeken door een blauwe bril. De impact van de Salduz-wet op de politie: één jaar na implementatie. 

3 

Woord Vooraf 

 

 

De naam zegt het al, deze masterproef is geschreven met het oog op het behalen van mijn 

masterdiploma in de Criminologische wetenschappen. 

 

Dit academiejaar is op zijn zachtst uitgedrukt geen gemakkelijke periode geweest. Daarom 

zou ik eerst de tijd willen nemen om een aantal personen te bedanken.  

 

Als eerste bedank ik mijn ouders die me de kans gaven te studeren. Zonder hun financiële en 

morele steun was alles minder vlot verlopen. Hierbij aansluitend wil ik ook mijn vrienden en 

medestudenten bedanken die voor de volle 100% achter me stonden tijdens deze opleiding.  

 

Ik bedank ook mijn promotor, Prof. Dr. Antionette Verhage, voor haar kritische en construc-

tieve feedback. Ik wil haar bedanken voor de begeleiding, opvolging en steun tijdens de ver-

wezenlijking van deze masterproef.  

 

Ook zou ik graag de deelnemende politiezones bedanken, in het bijzonder de respondenten 

van de interviews. 

 

Lindsay Hofman, Jan Vandemoortele, Luc Van Peteghem en Caroline Sey dank ik voor het 

nalezen van de masterproef. Zonder hen had ik nooit dit resultaat kunnen behalen. 

 

Het resultaat van deze masterproef was een leerproces met vallen en opstaan. Ik dank iedereen 

die me geholpen heeft tijdens dit leerproces! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
De Salduz-wet bekeken door een blauwe bril. De impact van de Salduz-wet op de politie: één jaar na implementatie. 

4 

 

Inhoudsopgave 

 

Titelblad           1 

Woord vooraf           3 

Inhoudsopgave          4 

Inleiding           6 

Deel 1: De Salduz-rechtspraak        14 

1. De pré-Salduz situatie        14 

1.1 EHRM en EVRM       14 

1.2 Evolutie in de Europese Rechtspraak    17 

 1.2.1 Can v. Oostenrijk       18 

 1.2.2 Imbrioscia v. Zwitserland      19 

 1.2.3 Murray v. Verenigd Koninkrijk     21 

 1.2.4 Magee v. Verenigd Koninkrijk     25 

 1.2.5 Brennan v. Verenigd Koninkrijk     26 

 1.2.6 Kort samengevat       27 

 2. De zaak Salduz         28 

  2.1 Feiten         29 

  2.2 Beslissing van het Hof       30 

  2.3 Concurring opinions       32 

 3. Post-Salduz: verfijning van het arrest      34 

  3.1 Panovits v. Cyprus       34 

  3.2 Shabelnik v. Oekraïne       36 

  3.3 Dayanan v. Turkije       37 

  3.4 Zaichenko v. Rusland       38 

  3.5 Gäfgen v. Duitsland       39 

  3.6 Bouglame v. België       41 

  3.7 Brusco v. Frankrijk       42 

  3.8 Stojkovic v. Frankrijk en België      43 

 4. Besluit          45 

Deel 2: De Salduz-wet         48 

1. Principes die ten grondslag liggen aan de Salduz     49 

1.1 Het nemo-tenetur beginsel en het zwijgrecht    49 



 

 
De Salduz-wet bekeken door een blauwe bril. De impact van de Salduz-wet op de politie: één jaar na implementatie. 

5 

1.2 Cautieplicht        50 

1.3 Wapengelijkheid        50 

 2. Inhoudelijke regels Salduz-wet       52 

 3. De Salduz-wet: 1 jaar na implementatie      61 

  3.1 Consultatie, bijstand en zwijgrecht     62 

  3.2 Beschikbaarheid van de advocaten     68 

  3.3 Samenwerking met advocaten      71 

  3.4 Invloed op het verhoor en de manier van verhoren   73 

  3.5 Werking van de politie       84 

  3.6 Infrastructuur        89 

  3.7 Tolken         91 

  3.8 Arrestatietermijn        93 

  3.9 Veiligheid advocaten       95 

  3.10 Andere gevolgen       96 

  3.11 Audiovisueel verhoor       98 

  3.12 Verdachte onder invloed van alcohol of drugs    100 

  3.13 Financieel        101 

  3.14 Ervaringen inwerkingtreding Salduz-wet    102 

 4. Besluit          104 

Conclusie en aanbevelingen         112 

Bibliografie           115 

Bijlage 1           123 

   



 

 
De Salduz-wet bekeken door een blauwe bril. De impact van de Salduz-wet op de politie: één jaar na implementatie. 

6 

INLEIDING 

 

‘Het gaat om de grootste hervorming in de strafprocedure in de voorbije vijftig jaar.’
 1
 

Ondanks het stijgende gebruik van forensische onderzoekstechnieken, blijft het verhoren van 

verdachten, getuigen en slachtoffers over strafbare feiten, een belangrijk gegeven binnen het 

politionele opsporingsonderzoek. De politie spendeert meer dan70% van haar beschikbare tijd 

aan het verhoren van personen.
2
 Verhoren zijn dus de meest gebruikte en één van de belang-

rijkste recherchetechnieken in het politionele werk om de waarheid aan het licht te brengen.
3
 

Het doel van een politieverhoor is het verzamelen van zoveel mogelijk relevante en betrouw-

bare informatie om de waarheid aan het licht te brengen. Het verhoor kan bedreigd worden 

door verschillende factoren zoals de integriteit van de ondervraagde, factoren met betrekking 

tot waarneming- en geheugenprocessen en de invloed van de verhoorder op de ondervraagde. 

De betrouwbaarheid en accuraatheid van een verklaring zijn afhankelijk van deze factoren.
4
 

Men stelt steeds vaker de betrouwbaarheid en kwaliteit van het verhoor en de invloed van de 

kwaliteit van een verhoor op het verloop van het strafonderzoek in vraag.
5
 

Artikel 6 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) 

handelt over het recht op een eerlijk proces. Dit tracht men te waarborgen door onder andere 

het recht op bijstand van een advocaat. De verdachte heeft het recht ‘zichzelf te verdedigen of 

de bijstand te hebben van een raadsman naar keuze of, indien hij niet over voldoende midde-

len beschikt om een raadsman te bekostigen, kosteloos door een toegevoegde advocaat te 

kunnen worden bijgestaan, indien het belang van de rechtspraak dit eist.’
6
 

Over de toekenning van dit recht tijdens de procedure ten gronde heeft nooit discussie be-

staan, maar over het feit of dit bijstandsrecht ook geldt tijdens het vooronderzoek des te meer. 

                                                 
1
 JDW (5 september 2011), ‘Staatsblad publiceert Salduzwet’, Vandaag.be, [WWW]  

http://www.vandaag.be/binnenland/77651_staatsblad-publiceert-salduzwet.html, (geraadpleegd 10/12/2012). 
2
 L. SMETS, “Opleiding verhoortechnieken in het post-Salduz tijdperk: naar een universele nationale training?” 

in M. BOCKSTAELE, E. DEVROE en P. PONSAERS (reds.), Salduz-bijstand van advocaten bij verhoren, Antwerpen-
Apeldoorn, Maklu, 2011, 214-215. 
3
 L. Smets, “Het Salduz-arrest: naar een situatie van wederkerigheid tussen politie en advocatuur?” in L. PAU-

WELS, G. VERMEULEN (reds.), Actualia Strafrecht en Criminologie. Update in de criminologie VI, Antwerpen, 
Maklu, 2012, 170-178. 
4
 L. SMETS, “Opleiding verhoortechnieken in het post-Salduz tijdperk: naar een universele nationale training?” 

in M. BOCKSTAELE, E. DEVROE en P. PONSAERS (reds.), Salduz-bijstand van advocaten bij verhoren, Antwerpen-
Apeldoorn, Maklu, 2011, 214-215. 
5
 L. Smets, “Het Salduz-arrest: naar een situatie van wederkerigheid tussen politie en advocatuur?” in L. PAU-

WELS, G. VERMEULEN (reds.), Actualia Strafrecht en Criminologie. Update in de criminologie VI, Antwerpen, 
Maklu, 2012, 170-178. 
6
 artikel 6 §3, c) van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden. Namelijk het recht op informatie over de beschuldigingen en recht op bijstand van een raadsman. 

http://www.vandaag.be/binnenland/77651_staatsblad-publiceert-salduzwet.html
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Het recht op een eerlijk proces start niet bij de start van het proces zelf. Alles wat gebeurt tij-

dens het vooronderzoek, kan een invloed hebben op de eerlijkheid van het latere proces. Het 

vooronderzoek vormt de basis voor verdere vervolging. Tijdens het vooronderzoek bevindt de 

verdachte zich in een kwetsbare positie. Deze kwetsbaarheid kan slechts op een adequate ma-

nier gecompenseerd worden door te voorzien in de bijstand van een advocaat. Zijn taak be-

staat erin te waken over het recht van de verdachte zichzelf niet te beschuldigen.
7
 De vraag 

die gesteld werd, is of het recht op bijstand volgens het EHRM ook het recht op aanwezigheid 

van een advocaat tijdens het verhoor impliceert. Het standpunt van het EHRM is geëvolueerd 

en extensiever geworden doorheen de tijd. 

In november 2008 ontstond er een nieuw arrest van het EHRM met betrekking tot de bijstand 

van een advocaat tijdens politieverhoren.
8
 Dit befaamde Salduz-arrest zorgde voor heel wat 

commotie en werd als revolutionair gezien in de Belgische rechtspraktijk. Op dat moment 

voorzag de wetgeving in België geen recht op bijstand tijdens het verhoor. Het is pas sinds dit 

arrest dat het Europees Hof zich duidelijk heeft uitgesproken met betrekking tot de bijstand 

van de advocaat tijdens het vooronderzoek.
9
  

Het Hof stelde dat de toegang tot een advocaat mogelijk moet zijn vanaf de eerste ondervra-

ging door de politie, tenzij bijzondere omstandigheden dit recht beperken.
10

 Deze beperkingen 

mogen geen afbreuk doen aan de rechten van de verdediging. Indien verklaringen, afgelegd in 

afwezigheid van een advocaat, gebruikt worden als bewijs, zou er sprake zijn van een schen-

ding. Dit kan enkel opgelost worden door de verklaringen niet te gebruiken als bewijs.
11

 

In België duurde het tot 13 augustus 2011 voordat er een wet ontstond tot wijziging van het 

wetboek van Strafvordering en de wet van 20 juni 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, 

om aan iedereen die wordt verhoor en van zijn vrijheid wordt ontnomen rechten te verlenen, 

waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan.
12

 Bel-

gië interpreteerde de rechtspraak van het EHRM zeer ruim, waardoor zowel consultatie- als 

                                                 
7
 J. VAN GAEVER, “Evaluatie van de evolutie van de Salduz-rechtspraak”, T.Straf., 2010, afl. 5, 243-244. 

8
 L. VAN PUYENBROECK en G. VERMEULEN, “Het recht op bijstand van een advocaat bij het politieverhoor na 

de arresten Salduz en Panovits van het EHRM”, NC, 2009, afl. 2, 87. 
9
 L. VAN PUYENBROECK en G. VERMEULEN, “Het recht op bijstand van een advocaat bij het politieverhoor na 

de arresten Salduz en Panovits van het EHRM”, NC, 2009, afl. 2, 87. 
10

 P.DE HERT, T. DECAIGNY en K. WEIS, “Het arrest Salduz dwingt tot aanpassing van het verhoor‟, Vigiles, 
2009, afl. 2, (1), 2. 
11

 E. Meersman, “De aanwezigheid van een raadsman bij het politieverhoor”, [masterproef], Gent, Universiteit 
Gent, 2009-2010, 59. 
12

 Wet 13 augustus 2011 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 be-
treffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt be-
nomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een <advocaat> te raadplegen en door hem te worden 
bijgestaan, B.S. 5 september 2011. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2011009606&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=1&pub_date=2011-09-05&language=nl&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt&nl=n&htit=Advocaat&sql=htit+contains++%27Advocaat%27&rech=20&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging#hit0
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2011009606&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=1&pub_date=2011-09-05&language=nl&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt&nl=n&htit=Advocaat&sql=htit+contains++%27Advocaat%27&rech=20&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging#hit2
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bijstandsrecht werd voorzien. Dit geldt weliswaar niet voor alle personen die verhoord wor-

den maar is slechts beperkt tot een aantal categorieën en onder bepaalde voorwaarden.  

De wet van 13 augustus 2011 is uiteindelijk sinds 1 januari 2012 in werking getreden. 

Het ontstaan van de Salduz-wet in België zou een invloed hebben op verschillende partijen, 

maar niemand kon met zekerheid inschatten hoe groot deze invloed zou zijn. Vanuit de ver-

schillende beroepscategorieën gingen dan ook verschillende meningen op. Er waren voorstan-

ders, maar er was ook heel wat weerstand tegen de inwerkingtreding van de Salduz-wet. De 

verschillende betrokken partijen waren de advocatuur, magistratuur en de politie. Allen had-

den ze eigen, specifieke redenen om al dan niet weerstand te bieden tegen de inwerkingtre-

ding van de nieuwe wet. 

Probleemstelling en onderzoeksvragen 

Het ontstaan van de Salduz-wet was geen verhaal van vandaag op morgen. Er is veel tijd en 

overleg overgegaan, maar hij is er uiteindelijk dan toch gekomen. De Salduz-wet was op 1 

januari 2013 reeds één jaar in werking. Het leek me dan ook interessant een zicht te krijgen op 

de impact van deze wet op de verschillende betrokken partijen.  

De doelstelling van deze verhandeling is er op gericht een zicht te krijgen op de invloed van 

de Salduz-wet op één van deze betrokken partijen. Ik heb ervoor gekozen de politie te belich-

ten omwille van mijn grotere interesse in de invloed van de Salduz op de politie dan op de 

magistratuur of advocatuur.  

In deze verhandeling tracht ik na te gaan wat nu de uiteindelijke invloed is van de wet op de 

politie en in het bijzonder op het politieverhoor. Welke invloed heeft deze wet op de werking 

van de politie, de praktische organisatie van het verhoor en de manier van verhoren? Hoe er-

vaart de politie één jaar later de inwerkingtreding van de Salduz-wet? Was de weerstand die 

vanuit de politie bestond, al dan niet terecht? 

Tijdens het onderzoek zal één centrale onderzoeksvraag voorop staan, nl.: ‘Wat is de invloed 

van de Salduz-wet op de politie in het algemeen en op het politieverhoor in het bijzonder?’. 

Aan de hand van een aantal deelvragen tracht ik een antwoord te geven op de centrale  onder-

zoeksvraag. De eerste deelvragen hebben betrekking op het ontstaan van de Salduz-wet: ‘Hoe 

is de Salduz-wet ontstaan?’ ,‘Wat bepaalde deze wet concreet?’ En hoe is deze geëvolueerd?. 

Het is belangrijk hierop een zicht te krijgen om het geheel van deze masterproef te begrijpen. 

Nadien zal ingegaan worden op de situatie voor en na de inwerkingtreding van de Salduz: ‘Op 
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welke vlakken had de politie weerstand?’, ‘Waar had de politie dus schrik voor bij de inwer-

kingtreding?’, ‘Wat is de invloed op de werking van de politie?’, ‘Is er een invloed op de 

praktische organisatie van het verhoor?’ , ‘Is er een invloed op de manier van verhoren?’ en 

‘Wat ziet de politie als voor- of nadelen van deze wet?’ Op deze manier wordt er een beeld 

geschetst van hoe de Salduz-wet nu ervaren wordt, wat de mogelijkheden en moeilijkheden 

zijn. Het gaat dus om een praktijkgericht onderzoek waarbij de ervaringen van de politie be-

sproken worden. 

Keuze van het onderwerp 

De keuze van het onderwerp was vrij snel gemaakt. Dit onderwerp is een zeer actueel thema 

waar de laatste jaren veel rond te doen is geweest. Dit was dan ook de hoofdreden waarom ik 

dit onderwerp gekozen heb. Een tweede reden is dat onderzoek naar de implementatie van de 

wet noodzakelijk en wenselijk is doordat deze wet nog niet lang van toepassing is en toch 

voor heel wat controversen heeft gezorgd. Het is dan ook interessant de mening van één van 

de betrokkene partijen in kaart te brengen, iets meer dan één jaar na de inwerkingtreding van 

de wet. 

Criminologische, theoretische en praktische relevantie  

Om de criminologische relevantie aan te tonen, starten we vanuit het concept van de straf-

rechtsketen. Er wordt doorheen de opleiding steeds opnieuw verwezen naar het belang van de 

strafrechtsketen. Deze strafrechtsketen bestaat uit de opsporing, vervolging, straftoemeting en 

strafuitvoering. Deze masterproef die over de politie handelt, behoort binnen deze strafrechts-

keten tot de opsporing. De politie moet bijdragen tot het opsporen van misdrijven en de waar-

heid trachten te achterhalen. Dit moet gebeuren met de nodige voorzichtigheid en professiona-

liteit. Om alles in goede banen te kunnen leiden, bestaan er zowel nationaal als internationaal 

allerlei wetten hieromtrent. Deze strafwetten en procedures bepalen wat wel en niet kan onder 

bepaalde omstandigheden. In dit werk gaat het over de nieuwe-Salduz wet. Deze wet heeft 

ongetwijfeld een invloed op verschillende partijen binnen het criminologische werkveld, zoals 

op de magistratuur, advocatuur en op de politie. 

Deze masterproef over de Salduz-wet kan voor verschillende groepen van nut zijn. Eerst en 

vooral voor de politie, aangezien de impact op de politie wordt beschreven. Men krijgt op 

deze manier een beter beeld over hoe andere collega’s erover denken en wat de moeilijkheden 

en beperkingen zijn. Dit werk kan ook van nut zijn voor de leidinggevende en het beleid. Er 

zullen knelpunten en moeilijkheden worden besproken waardoor zij een zicht krijgen op wat 
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er nog kan veranderen om deze wet optimaal tot zijn werking te laten komen. Ook zullen za-

ken aan het licht komen die als positief worden ervaren. Dit onderwerp heeft ook een groot 

maatschappelijk belang. Dit onderwerp is sinds lange tijd een veel besproken onderwerp in de 

media en bij academici. Het is dus belangrijk via allerlei onderzoeken een totaal beeld te ge-

ven van dit onderwerp. Met deze masterproef wordt er getracht een bijdrage te leveren aan het 

totale beeld.  

Wat is een (politie)verhoor? 

Vooraleer verder te gaan met het onderzoekstechnische ontwerp van dit onderzoek, is het van 

belang aan te geven wat er nu juist onder een (politie)verhoor verstaan wordt. Om het consul-

tatie- en bijstandsrecht adequaat te kunnen uitoefenen is een duidelijke definitie van het ver-

hoor noodzakelijk. Indien er strafbare feiten worden gepleegd, zijn er meestal meerdere par-

tijen betrokken. Er worden personen als verdachte, slachtoffer of als getuige gezien. De ver-

balisant zal op de plaats van de feiten moeten achterhalen wat er gebeurd is, in welke omstan-

digheden en welke betrokken partijen er zijn. Dit zal hij trachten te doen door een eerste ge-

sprek. Deze spontane mededeling, die het eigenlijke verhoor voorafgaat, is van fundamenteel 

belang om tot een kwaliteitsvol verhoor te komen. Pas na deze verkenning kan de verbalisant 

uitmaken of de persoon die hij gaat verhoren een verdachte, slachtoffer of getuige is en over 

welke feiten hij de persoon zal verhoren.
13

 

Dat er een definitie moest komen over het begrip verhoor, bleek evident. Maar de wetgever 

heeft zich niet aan een definitie gewaagd. Nochtans is het verstrekken van een definitie nood-

zakelijk om deze wet op het terrein te kunnen toepassen. 

Onder het begrip verhoor dat het recht opent op bijstand van een advocaat wordt begrepen: 

- ‘De door de daartoe bevoegde persoon of gerechtelijke overheid geleide ondervraging 

van een persoon aangaande misdaden of wanbedrijven die hem ten laste kunnen ge-

legd worden 

- waarvan de straf aanleiding kan geven tot het verlenen van een bevel tot aanhouding, 

met uitzondering van de wanbedrijven bedoeld in art. 138, 6°, 6°bis en 6ter SV, en/of 

waarvoor de verdachte van zijn vrijheid werd beroofd. 

die verloopt overeenkomstig de artikelen 47bis SV en 2bis WVH en de daarin opge-

somde vormvoorschriften 

                                                 
13

 H. Dams,”Het belang van een kwaliteitsvol (proces-verbaal van) verhoor” in M. BOCKSTAELE, E. DEVROE en P. 
PONSAERS (reds.), Saldzu-Bijstand van advocaten bij verhoren, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2011, 361p 
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Een verhoor kadert bijgevolg in een opsporings- of een gerechtelijk onderzoek en betreft een 

stelselmatige ondervraging van een verdachte door een onderzoeksrechter of een agent of 

officier van gerechtelijke politie met algemene of bijzonder bevoegdheid, met het oog op het 

verzamelen van bewijselementen en de waarheidsvinding. Een door de politie gedirigeerd 

‘verkennend gesprek’ over de feiten dat vroeger in de praktijk diende ter voorbereiding van 

het eigenlijk verhoor valt thans ook onder het begrip verhoor. Een door de ambtenaar ge-

voerde ondervraging met een strafrechtelijke finaliteit zal aan dezelfde voorwaarden moeten 

voldoen.
14

’ Deze definitie moet het mogelijk maken het verhoor te onderscheiden van elke 

andere vorm van communicatie tussen de politie en verdachte.
15

 

Methodologie 

In verband met het onderzoekstechnisch ontwerp, werd er gewerkt in de diepte in plaats van 

in de breedte. De nadruk zal dus liggen op de kwaliteit in plaats van de kwantiteit. Kwalitatief 

empirisch onderzoek houdt voornamelijk in dat de betekenisverlening centraal zal staan, na-

melijk de betekenis die mensen aan bepaalde fenomenen binnen hun omgeving toekennen.
16

 

Binnen dit onderzoek werd enerzijds informatie vergaard uit de praktijk en anderzijds uit de 

literatuur rond deze thematiek. Er werd tijdens dit onderzoek vooral gebruik gemaakt van de 

theorie om bepaalde zaken te bespreken zoals de concrete inhoud van de Salduz-wet, bepaal-

de arresten, enz. Er werd ook gekeken naar eerdere onderzoeken en evaluaties van de Salduz-

wet, om op die manier de resultaten uit de interviews te toetsen aan eerder gevoerd onderzoek.  

Er is gebruik gemaakt van half-gestructureerde interviews en topiclijsten met een aantal on-

derwerpen die besproken moesten worden tijdens de interviews. Het verloop van het inter-

view en de volgorde van de onderwerpen was afhankelijk van de gegeven antwoorden. Het 

interview werd telkens opgenomen na toestemming van de respondenten. Op die manier was 

het gemakkelijker om nadien het gesprek letterlijk uit te schrijven. De antwoorden die uit de 

gesprekken voortvloeiden, werden vertrouwelijk en anoniem behandeld en alleen in het kader 

van deze masterproef gebruikt. De interviews vonden plaats in de politiecommissariaten van 

de bevraagde politiezones. Elke persoon werd apart geïnterviewd, om op die manier geen ver-

tekening te krijgen in de antwoorden. 

                                                 
14

 Omzendbrief nr. 8/2011 van het college van procureurs-generaal bij de Hoven van beroep. Betreft: Richtlij-
nen inzake de organisatie van de bijstand door een advocaat vanaf het eerste verhoor binnen het kader van het 
Belgische strafprocesrecht. 
15

 H. Dams,”Het belang van een kwaliteitsvol (proces-verbaal van) verhoor” in M. BOCKSTAELE, E. DEVROE en P. 
PONSAERS (reds.), Saldzu-Bijstand van advocaten bij verhoren, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2011, 361p 
16

 F. WEBSTER, “Methodische aspecten van kwalitatief onderzoek” in F. WEBSTER, A. SMALING, L. MULDER 
(reds.), Praktijkgericht kwalitatief onderzoek, Bussum, Uitgeverij Coutinho, 2000, 206 
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Zoals reeds gezegd, werd gekozen voor de politie als onderzoekspopulatie. Er is gekozen voor 

de lokale politie omdat zij als eerstelijnsdienst de grootste gevolgen zouden ondervinden van 

de invoering van de Salduz-wet. De interviews zijn afgenomen in twee politiezones binnen de 

provincie Oost-Vlaanderen. Er is geopteerd om inspecteurs van de lokale recherche en van de 

interventiediensten te bevragen. Dit zijn twee diensten die vaak in contact komen met voorbe-

reide en niet voorbereide verhoren en met Salduz-verhoren categorie 3 en 4. Ik heb mij be-

perkt tot deze twee categorieën omwille van twee redenen. Het zijn ten eerste deze categorie-

ën die de grootste invloed zullen uitoefen op de politie. Een tweede reden is omwille van de 

afbakening van het onderzoek ten gevolge van de korte tijdsperiode die beschikbaar is om dit 

onderzoek af te ronden. In totaal zijn 18 interviews afgenomen, waarvan 11 bij de lokale re-

cherche en 7 bij de interventiediensten. 

Eens al het materiaal verzameld en uitgeschreven was, is dit systematisch geklasseerd, ge-

bruikmakend van een boomstructuur. In de weergave van de resultaten is gebruik gemaakt 

van citaten van de respondenten, om op die manier de resultaten meer kracht bij te zetten en 

persoonlijker te maken. 

De analyse moet voorzichtig geïnterpreteerd worden. Het is echter niet mogelijk de waar-

heidsgetrouwheid te controleren van de antwoorden uit de interviews. 

Inhoud 

Deze masterproef bestaat uit twee delen, een theoretisch en een praktisch deel.  

In het eerste, het theoretische deel, worden de begrippen EVRM en EHRM uitgelegd en be-

sproken. Nadien worden enkele belangrijke arresten besproken in de situatie vóór de Salduz-

rechtspraak. Deze zijn van belang om op die manier de evolutie in de uitspraken van het 

EHRM steeds meer in de richting van de bijstand tijdens het vooronderzoek te zien. Daarna 

wordt de zaak Salduz besproken. De feiten worden geschetst en er wordt kort iets gezegd over 

de beslissingen van de Kleine en Grote Kamer van het EHRM. Het is ook belangrijk een zicht 

te krijgen hoe het EHRM in de navolgende arresten de bijstand van een advocaat interpreteert.  

Het tweede deel is meer het praktische deel. Alvorens over te gaan tot het gevoerde onderzoek 

worden eerst enkele principes besproken die van belang zijn voor de rechtspraak van het 

EHRM. Naar deze principes verwijst het EHRM regelmatig in zijn rechtspraak. Er wordt in 

dit deel ook meegegeven wat nu eigenlijk de inhoud is van deze nieuwe Salduz-wet. Dit is 

van belang om na te kunnen gaan wat de invloed ervan is op de politie. In het derde onderdeel 

wordt besproken wat de weerstand was alvorens de inwerkingtreding en wat de reden hier-
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voor was. In het licht van deze thema’s worden de resultaten verkregen uit de interviews en 

uit de evaluatie die gedaan is geweest door de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid, bekeken.  
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Deel 1: De Salduz-rechtspraak 
 

1. De pré – Salduz situatie 

 
Het EVRM voorziet het recht op bijstand van een advocaat om op die manier een eerlijk pro-

ces te waarborgen. De verdachte heeft het recht om ‘zichzelf te verdedigen of de bijstand te 

hebben van een raadsman naar eigen keuze of, indien hij niet over voldoende middelen be-

schikt om een raadsman te bekostigen, kosteloos door een toegevoegd advocaat te kunnen 

worden bijgestaan, indien het belang van de rechtspraak dit eist’.
17

 De lidstaten van de raad 

van Europa bepalen zelf hoe ze dit recht toepassen binnen hun rechtssysteem binnen de gren-

zen die het Europees Hof voor de Rechten van de Mens hen oplegt. 

In het volgende deel wordt kort toegelicht wat men kan verstaan onder de begrippen EHRM, 

EVRM en artikel 6 van het EVRM. Nadien worden kort enkele arresten besproken die een 

licht zullen werpen op de evolutie omtrent de bijstand van een advocaat die de Salduz- recht-

spraak voorafging.  

 

1.1 EHRM en EVRM 

 

In deze masterproef zal er regelmatig gesproken worden over het E.H.R.M. en het artikel 6 

van het E.V.R.M. Alvorens verder te gaan met deze verhandeling, is het van belang een beter 

zicht te krijgen op deze afkortingen en hun betekenis. 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (verder: EHRM) past het Europees Verdrag 

tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (verder: EVRM) 

toe. Het Europees Verdrag bevat een opsomming van rechten en vrijheden voor elke mens. 

Dit Verdrag werd opgesteld door het EHRM. De lidstaten van de Raad van Europa die dit 

Verdrag hebben ondertekend, zijn verplicht de hierin opgenomen rechten en vrijheden toe te 

passen en na te leven. Het Europees Hof moet er op toezien dat deze staten ze dan ook daad-

werkelijk respecteren en toepassen.
18

 

                                                 
17

 artikel 6 §3, c) van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden. Namelijk het recht op informatie over de beschuldigingen en recht op bijstand van een raadsman 
18

 European Court of Human Rights, Europese Hof voor de Rechten van de Mens: Vragen en antwoorden, in-
formatiebrochure, 4, http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/A2511163-580A-4470-AD9B-
21E37382FD2D/0/Questions_Answers_NLD.pdf.  
 

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/A2511163-580A-4470-AD9B-21E37382FD2D/0/Questions_Answers_NLD.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/A2511163-580A-4470-AD9B-21E37382FD2D/0/Questions_Answers_NLD.pdf
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Het zijn dus de nationale lidstaten die ervoor moeten zorgen dat via hun nationale wetgeving 

de rechten en vrijheden toegepast worden binnen hun staat.
19

 De nationale wetgever mag geen 

afbreuk doen aan de rechten die supranationaal gelden waardoor het EVRM onvoorwaardelijk 

primeert op de nationale wetgeving.
20

 Het EHRM is dus de supranationale rechtsinstantie die 

finaal het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens toetst.
21

   

Het is de taak van onze Belgische wetgever om de rechten en vrijheden, vermeld in het 

EVRM, vorm te geven binnen de nationale rechtsorde waarbij hij een grote beoordelingsruim-

te krijgt.
22

 Deze beoordelingsruimte is niet ongelimiteerd aangezien de wetgever geen afbreuk 

mag doen aan de rechten die de burger verworven heeft via het EVRM en de rechtspraak van 

het EHRM.
23

 

Indien er schending van de rechten en vrijheden vastgesteld worden door de burgers, kunnen 

zij, wanneer alle interne rechtsmiddelen uitgeput zijn, zich beklagen te Straatsburg waar het 

EHRM gevestigd is.
24

 De betrokken lidstaat moet zelf eerst de mogelijkheid krijgen om deze 

schendingen te beoordelen en indien nodig te herstellen. Indien dit niet lukt, komt deze rol toe 

aan het EHRM.
25

 Het EHRM zal zich uitspreken over een zaak indien hij tot de vaststelling 

komt dat een van de lidstaten de rechten en vrijheden van de burgers heeft geschonden en 

                                                 
19

 T. DECAIGNY, “Tussentijdse analyse van het wetgevende initiatief betreffende de toegang tot een advocaat 
in het prille vooronderzoek”, 14 juni 2011, 
www.legalworld.be/legalworld/uploadedFiles/Home/Tom%20Decaigny%20-
%20Tussentijdse%20analyse%20van%20het%20wetgevende%20initiatief%20betreffende%20de%20toegang%2
0tot%20een%20advocaat%20in%20het%20prille%20vooronderzoek.pdf?LangType=2067, 4. 
20

 T. DECAIGNY, M. COLETTE en P. DE HERT, “Wet consultatie- en bijstandsrecht. Wet van 13 augustus 2011 als 
antwoord op Salduz-rechtspraak”, NJW 2011, afl. 247, 522.  
21

 T. DECAIGNY, P. DE HERT en M. COLETTE, “De EHRM-dimensie van de Wet consultatie- en bijstandsrecht: 
aanleiding en vigerend recht” in M. BOCKSTAELE, E. DEVROE en P. PONSAERS (reds.), Salduz-bijstand van advo-
caten bij verhoren, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2011, 28. 
22

 P. DE HERT en T. DECAIGNY, “De uitwerking door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van het 
recht op toegang tot een advocaat bij het (politie)verhoor” in P. DE HERT en T. DECAIGNY (reds.), De advocaat 
bij het verhoor. Een stand van zaken, Kortijk-Heule, UGA, 2010, 51. 
23

 P. DE HERT, T. DECAIGNY en M. COLETTE, De wet consultatie- en bijstandsrecht (Salduz-wet), Mechelen, Klu-
wer, 2011, XXIII. 
24

 artikel 35 §1 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden. Namelijk Het Hof kan een zaak pas in behandeling nemen nadat  alle nationale rechtsmiddelen zijn 
uitgeput, overeenkomstig de  algemeen erkende regels van internationaal recht, en binnen  een termijn van zes 
maanden na de datum van de definitieve nationale beslissing. 
25

 T. DECAIGNY, “Tussentijdse analyse van het wetgevende initiatief betreffende de toegang tot een advocaat 
in het prille vooronderzoek”, 14 juni 2011, 
www.legalworld.be/legalworld/uploadedFiles/Home/Tom%20Decaigny%20-
%20Tussentijdse%20analyse%20van%20het%20wetgevende%20initiatief%20betreffende%20de%20toegang%2
0tot%20een%20advocaat%20in%20het%20prille%20vooronderzoek.pdf?LangType=2067, 5. 

http://www.legalworld.be/legalworld/uploadedFiles/Home/Tom%20Decaigny%20-%20Tussentijdse%20analyse%20van%20het%20wetgevende%20initiatief%20betreffende%20de%20toegang%20tot%20een%20advocaat%20in%20het%20prille%20vooronderzoek.pdf?LangType=2067
http://www.legalworld.be/legalworld/uploadedFiles/Home/Tom%20Decaigny%20-%20Tussentijdse%20analyse%20van%20het%20wetgevende%20initiatief%20betreffende%20de%20toegang%20tot%20een%20advocaat%20in%20het%20prille%20vooronderzoek.pdf?LangType=2067
http://www.legalworld.be/legalworld/uploadedFiles/Home/Tom%20Decaigny%20-%20Tussentijdse%20analyse%20van%20het%20wetgevende%20initiatief%20betreffende%20de%20toegang%20tot%20een%20advocaat%20in%20het%20prille%20vooronderzoek.pdf?LangType=2067
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deze niet heeft kunnen herstellen. Deze uitspraak wordt een arrest genoemd en is bindend. De 

betrokken lidstaat is verplicht gevolg te geven aan het arrest van het EHRM.
26

 

 De rechtspraak heeft niet alleen gevolgen voor de betrokken lidstaat, maar ook de andere 

lidstaten zijn verplicht hun rechtspraak in overeenstemming te brengen met de interpretatie 

van het Hof voor de artikelen uit het EVRM.
27

 Het is op deze manier dat het EVRM zijn rech-

ten en vrijheden van de burger tracht te waarborgen. 

Het EVRM is een dynamisch instrument dat zich voortdurende aanpast aan veranderende om-

standigheden. Hierdoor kan men een geleidelijke evolutie van de rechtspraak krijgen, maar 

kan het EHRM ook een plotse ommezwaai maken in haar rechtspraak.
28

 

Centraal in deze verhandeling staat het Art. 6 van het EVRM. Dit artikel handelt over het 

recht op een eerlijk proces. Men tracht dit te waarborgen door onder andere art. 6.3, c), het 

recht op bijstand van een advocaat. De verdachte heeft namelijk het recht ‘zichzelf te verdedi-

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

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

te kunnen worden bijgestaan, indien het belang van de rechtspraak dit eist’.
29

 Belangrijk is 

nogmaals te herhalen dat de nationale wetgever geen afbreuk kan doen aan dit recht. Wat niet 

wil zeggen dat hij de burgers niet meer (uitgebreide) rechten kan toekennen.
30

 

Zoals eerder gezegd is het EVRM een dynamisch en evolutief instrument. Doorheen de tijd, 

afhankelijk van maatschappelijke veranderingen, kan het EHRM bepaalde rechten en vrijhe-

den van het EVRM anders gaat interpreteren.
31

 Ook art. 6 EVRM is een verandering onder-

gaan. Vroeger was er bij een verhoor zonder raadsman geen sprake van de schending van het 

recht op een eerlijk proces. Dit werd opgevangen door het onderzoek ter terechtzitting, waar-

                                                 
26

 European Court of Human Rights, Europese Hof voor de Rechten van de Mens: Vragen en antwoorden, in-
formatiebrochure, 4, http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/A2511163-580A-4470-AD9B-
21E37382FD2D/0/Questions_Answers_NLD.pdf. 
27

 J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM. Deel 1 algemene beginselen, Antwerpen, Intersentia, 
2005, 721-725.   
28

 T. DECAIGNY, P. DE HERT en M. COLETTE, “De EHRM-dimensie van de Wet consultatie- en bijstandsrecht: 
aanleiding en vigerend recht” in M. BOCKSTAELE, E. DEVROE en P. PONSAERS (reds.), Salduz-bijstand van advo-
caten bij verhoren, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2011, 28. 
29

 artikel 6 §3, c) van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden. Namelijk het recht op informatie over de beschuldigingen en recht op bijstand van een raadsman. 
30

 T. DECAIGNY, P. DE HERT en M. COLETTE, “De EHRM-dimensie van de Wet consultatie- en bijstandsrecht: 
aanleiding en vigerend recht” in M. BOCKSTAELE, E. DEVROE en P. PONSAERS (reds.), Salduz-bijstand van advo-
caten bij verhoren, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2011, 30. 
31

 P. DE HERT en T. DECAIGNY, “De uitwerking door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van het 
recht op toegang tot een advocaat bij het (politie)verhoor” in P. DE HERT en T. DECAIGNY (reds.), De advocaat 
bij het verhoor. Een stand van zaken, Kortijk-Heule, UGA, 2010, 42-43.  

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/A2511163-580A-4470-AD9B-21E37382FD2D/0/Questions_Answers_NLD.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/A2511163-580A-4470-AD9B-21E37382FD2D/0/Questions_Answers_NLD.pdf
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de verdachte voldoende mogelijkheden kreeg zijn tenlastelegging te betwisten.
32

 Door de zaak 

Salduz kwam het Hof op deze redenering terug en ziet de bijstand van een raadsman, vanaf 

het eerste verhoor of de vrijheidsberoving, noodzakelijk om te kunnen spreken van een con-

creet en effectief proces.
33

 Het art. 6 moet worden toegepast zoals geïnterpreteerd door het 

EHRM in het Salduz-arrest en nationale wetgevingen die tegenstrijdig zijn met deze recht-

spraak moet buiten beschouwing worden gelaten.
34

 

Hieronder zal beknopt ingegaan worden op de verschillende interpretaties die het EHRM gaf 

in verschillende zaken in verband met de bijstand van een advocaat. In dit werk zal de nadruk 

liggen op de toegang van de advocaat tijdens het vooronderzoek. 

 

1.2 Evolutie in de Europese Rechtspraak 

 

Zoals aangehaald wordt in het EVRM het recht op bijstand van de advocaat voorzien om op 

die manier een eerlijk proces te waarborgen. De lidstaten van de raad van Europa hebben, 

binnen de minimumregels van het EVRM, het recht om zelf te bepalen hoe dit binnen hun 

rechtssysteem wordt ingevuld.
35

 Het standpunt van het EHRM in verband met de bijstand van 

een advocaat tijdens het (voor)onderzoek is doorheen de tijd geëvolueerd en veelomvattender 

geworden. Het Hof heeft zich reeds, voor het Salduz-arrest, meerdere malen uitgesproken 

over het bijstandsrecht tijdens het vooronderzoek. De mening van het Europees Hof lijkt pas 

sinds de zaak Salduz vast te staan. Hoewel er nog heel wat discussie is over de interpretatie 

van de rechtspraak.
36

 

In het volgende deel van deze masterproef zullen een aantal arresten toegelicht worden die 

van belang zijn geweest in de evolutie van de rechtspraak van het EHRM in verband met het 

bijstandsrecht. Omwille van de vele arresten van het EHRM zal ik mij beperken tot de arres-

                                                 
32

 C. FIJNAUT, “De toelating van de raadsman tot het politiële verdachtenverhoor. Een status questionis op de 
drempel van de eenentwintigste eeuw” in M.S. GROENHUIJSEN en G. KNIGGE, Het vooronderzoek in strafzaken. 
Tweede intrimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, Deventer, Gouda Quint, 2001, 674-687.  
33

 EHRM 27 november 2008, Salduz/Turkije, §51 en 55. 
34

 T. DECAIGNY, “Tussentijdse analyse van het wetgevende initiatief betreffende de toegang tot een advocaat 
in het prille vooronderzoek”, 14 juni 2011, 5, 
www.legalworld.be/legalworld/uploadedFiles/Home/Tom%20Decaigny%20-
%20Tussentijdse%20analyse%20van%20het%20wetgevende%20initiatief%20betreffende%20de%20toegang%2
0tot%20een%20advocaat%20in%20het%20prille%20vooronderzoek.pdf?LangType=2067. 
35

 M. DE WAELE, De bijstand van de advocaat gedurende het politioneel verdachtenverhoor van volwassenen. 
Noodzaak of onhaalbaar?, [masterproef], Gent, Universiteit Gent, 2010 – 2011, 4. 
36

 E. MEERSMAN, “De aanwezigheid van een raadsman bij het politieverhoor”, [masterproef], Gent, Universiteit 
Gent, 2009-2010, 19. 

http://www.legalworld.be/legalworld/uploadedFiles/Home/Tom%20Decaigny%20-%20Tussentijdse%20analyse%20van%20het%20wetgevende%20initiatief%20betreffende%20de%20toegang%20tot%20een%20advocaat%20in%20het%20prille%20vooronderzoek.pdf?LangType=2067
http://www.legalworld.be/legalworld/uploadedFiles/Home/Tom%20Decaigny%20-%20Tussentijdse%20analyse%20van%20het%20wetgevende%20initiatief%20betreffende%20de%20toegang%20tot%20een%20advocaat%20in%20het%20prille%20vooronderzoek.pdf?LangType=2067
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ten die het vaakst besproken worden in de literatuur. Deze arresten zullen bondig weergege-

ven worden, het gaat om een niet- exhaustieve lijst van arresten. 

 

1.2.1 Can v. Oostenrijk 
37

 

Can, een Turkse man die zich samen met zijn vrouw gesetteld had in Oostenrijk, werd door de 

Oostenrijkse politie aangehouden op verdenking van brandstichting van een lokaal restaurant. 

Can kon tijdens de eerste drie maanden van zijn aanhouding wel een advocaat raadplegen, 

maar dit gebeurde steeds onder toezicht van een bewaker. 

Voor het ECRM (Europese Commissie voor de Rechten van de Mens)
38

 werd deze zaak aan-

geklaagd omdat de aangehouden verdachte gedurende de eerste die maanden van zijn aan-

houding niet vrijelijk had mogen overleggen met zijn advocaat. 

Het ECRM oordeelde op 30 september 1985 dat art. 6 §3, c) werd geschonden omdat er geen 

redenen waren om het overleg tussen verdachten en advocaat te controleren.
39

 Uit dit artikel 

kan het recht op vrij overleg in het voorbereidend onderzoek afgeleid worden, gelet op de 

taken die een raadsman moet vervullen in het stadium van het onderzoek.
40

 Het ECRM, dat 

later opgedoekt werd, oordeelde dat het toezicht van de bewaker ervoor zorgde dat de bijstand 

van de advocaat daadwerklelijk werd belemmerd.
41

 

De taken van de raadsman dienen zich volgens de Commissie niet te beperken tot het proces 

zelf, maar ook als controle  op de ‘lawfulness of any measures taken in the course of the in-

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

                                                 
37

 EHRM 30 september 1985, Can v. Oostenrijk 
38

 Het EVRM richtte drie organen op die ervoor moesten zorgen dat alle verplichtingen nagekomen worden. 
Deze organen waren: het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het Comité van Ministers van de Raad 
van Europa en de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens. De Europese Commissie 
(http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/internationaal/internationale_instellingen/europees_hof_v
oor_de_rechten_van_de_mens/) 
39

 C. Fijnaut, “De toelating van de raadsman tot het politiële verdachtenverhoor” in M.S. Groenhuijssen en G. 
Knigge (reds.), Het vooronderzoek in strafzaken, Deventer, Kluwer, 2001, 678-680; P. PONSAERS en M. DE WA-
ELE,”Het EHRM en de zaak Salduz. Een steeds indringender vraag naar juridische bijstand tijdens het politiever-
hoor” in M. Bockstaele, E. Devroe, P. Ponsaers (reds.), Salduz-bijstand van advocaten bij verhoren, Antwerpen, 
Maklu, 2011, 14. 
40

 F. GOOSSENS, ”Het E.V.R.M.: een argument pro aanwezigheid van de advocaat bij het politioneel verdach-
tenverhoor‟, Ad Rem, 2005, afl. 3, (38), 45. 
41

 P. Ponsaers en M. DE WAELE, ”Het EHRM en de zaak Salduz. Een steeds indringender vraag naar juridische 
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early stage where it is still possible tot race new relevant facts and were the witnesses have a 

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

wish to make in relation to his detention concerning its justification, length hand conditions 

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

ronment’.
42

 Deze taakomschrijving zou volgens Fijnaut in relatie kunnen gebracht worden 

met de aanwezigheid van een advocaat bij het politieverhoor.
43

  

Het ECRM besloot dat door de inperking van het recht op vrij verkeer tussen verdachte en 

advocaat, de advocaat zijn taken onvoldoende had kunnen uitoefenen.
44

 Hierdoor is het recht 

op een eerlijk proces geschonden. 

 

1.2.2 Imbrioscia v. Zwitserland 
45

 

In november 1993 speelde de zaak Imbrioscia v Zwitserland. In deze zaak bevestigde het Hof 

voor het eerst het belang van art. 6 §3, c) op het vooronderzoek.
46

 

Franco Imbrioscia werd gearresteerd wegens verdenking van het smokkelen van heroïne van-

uit Bagdad naar Zwitserland.
47 

De discussie had te maken met de eerste vier verhoren (uit een 

reeks van zeven) die plaatsvonden zonder advocaat. De advocaat van de verdachte had geen 

uitnodiging ontvangen om de verhoren bij te wonen. Ook bij de twee daaropvolgende verho-

ren kreeg de advocaat van de verdachte geen toegang tot de ondervraging. Enkel tijdens het 

zevende en laatste verhoor kreeg de advocaat toegang tot het verhoor.
48
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Imbrioscia stapte naar het EHRM en klaagde de afwezigheid van zijn advocaat gedurende de 

verhoren aan.
49

 

Volgens de Zwitserse regering viel het vooronderzoek buiten de toepassingssfeer van art. 6 §1 

en Art. 6 §3, c). Maar het EHRM was van mening dat, ondanks dat het recht op bijstand niet 

in alle fasen van de procedure dient te worden gegarandeerd, er toch bepaalde elementen wa-

ren die de positie van de verdachte konden benadelen. Deze nadelen zouden de latere proce-

dure ten gronde kunnen aantasten.
50

 Het EHRM gaf aan dat de heer Imbrioscia niet de nood-

zakelijke bijstand had gekregen maar dat er, overwegende de volledige procedure, niet kon 

worden gesteld dat de verdachte nadelen zou ondervonden hebben tijdens de procedure ter 

terechtzitting.
51

 De verdachte had de mogelijkheid zowel voor als na de verhoren de raad van 

zijn advocaat in te winnen en hij werd tijdens het zevende verhoor bijgestaan door zijn advo-

caat.
52

 Aangezien er geen schending was van het ‘bijstandsartikel’, sprak het Hof zich niet uit 

over de vraag of de verdachte al dan niet recht heeft op bijstand van de advocaat voor en/of 

tijdens het politioneel verhoor.
53

 

Het EHRM bepaalde dat art. 6 EVRM niet alleen geldt voor het onderzoek ter terechtzitting, 

maar ook in de fase van het vooronderzoek.
54

 Het is net in deze fase van het onderzoek dat het 

recht op verdediging van groot belang is. Fouten die gemaakt zijn aan het begin van het on-

derzoek, kunnen de correctheid van het hele proces aantasten. Het Hof bepaalt dat de verdedi-

ging ‘effectief en praktisch’ moet zijn, zonder deze termen verder in te vullen. De rechtsbij-

stand moet volgens het Hof vanaf ‘het begin’ plaatsvinden, maar het Hof zegt niet duidelijk of 

de verdachte vanaf het begin van het vooronderzoek of vanaf het begin van het verhoor 

rechtsbijstand moet krijgen. Dit moet bekeken worden aan de hand van de vraag of het gehele 
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proces voldoet aan de doelen die art. 6 EVRM voorop stelt.
55

 In casu achte het Hof dat het 

onderzoek in haar geheel als eerlijk beschouwd kon worden aangezien de verdachte de moge-

lijkheid had voor en na elk verhoor met zijn raadsman te overleggen, de raadsman het laatste 

verhoor kon bijwonen en het onderzoek ter terechtzitting voldoende andere garanties had. De 

afwezigheid van de advocaat tijdens de eerste politieverhoren werd dan ook niet als een 

schending van het recht op een eerlijk proces aanzien.
56

  

Uit dit arrest kan afgeleid worden dat het EHRM ervan uitgaan dat de verdachte in principe 

recht heeft zich te laten bijstaan tijdens het politioneel verhoor, maar dat de afwezigheid van 

deze rechtsbijstand geen belemmering vormt voor de garantie op een eerlijk proces.
57

 Het Hof 

maakt in deze zaak een onderscheid tussen de bijstand van een advocaat voorafgaand aan het 

eerste politieverhoor en de aanwezigheid van een advocaat tijdens verhoren.
58

 Het EHRM 

beperkt het recht op een eerlijk proces niet tot de vonnisfase maar stelt dat dit eveneens van 

toepassing is tijdens het vooronderzoek.
59 

Om na te gaan of er een schending is van art. 6 

EVRM, dient men de strafprocedure in zijn geheel te beoordelen.
 60

 

 

1.2.3 Murray v. Verenigd Koninkrijk 
61

 

 

Naar aanleiding van deze zaak kwam voor het eerst de vraag ter sprake of de advocaat al dan 

niet dient te worden toegelaten bij het politieverhoor. Deze vraag werd opgeworpen omdat de 

advocaat de verdachte kan helpen bij de keuze zich al dan niet te beroepen op het zwijg-

recht.
62

 

John Murray wordt op 7 januari 1990 gearresteerd wegens verdenking van lidmaatschap van 

de IRA en verdenking van onrechtmatige vrijheidsbeneming van een IRA-verklikker L. John 
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Murray werd aangetroffen in het huis waar L. werd vastgehouden. Bij de arrestatie werd hem 

onmiddellijk cautie verleend, hij werd dus gewezen op het recht om te zwijgen. In deze cautie 

is er een waarschuwing opgenomen die inhoudt dat, indien de verdachte zich beroept op zijn 

zwijgrecht bij de politie en dit later in zijn verdediging tegenover de rechters niet meer doet, 

het aanvankelijk beroep op het zwijgrecht in de bewijsvoering als ondersteuning van belas-

tend bewijs tegen hem kan gebruikt worden.
63 

Toen hij gewezen werd op zijn recht om iemand te verwittigen van zijn arrestatie, wenste hij 

zijn advocaat te spreken. Maar het contact met zijn advocaat werd hem voor een duur van 

48uur verboden in het belang van het onderzoek.  

Voor men met het eerste verhoor van start ging, gaf de politie hem voor de tweede maal bo-

venstaande cautie. Tijdens het verhoor werd er gevraagd naar zijn aanwezigheid in het huis 

waar de IRA-verklikker werd vastgehouden.
64

 Murray had het moeilijk met een proceshou-

ding aan te nemen vanwege het Engelse systeem. Of hij nu zweeg of een verklaring zou af-

leggen, beide opties konden grote gevolgen hebben. Dus antwoordde Murray met ‘nothing to 

say’.
65

 Murray werd in verband met deze zaak 12 keer verhoord en de verhoren duurden in 

totaal meer dan 21 uur. Bij aanvang van ieder verhoor wordt hem telkens opnieuw verwezen 

naar de cautie waarbij hij zich bij de eerste tien verhoren telkens opnieuw beroep deed op zijn 

zwijgrecht. Uiteindelijk, bijna 48 uur na zijn arrestatie, kon hij zijn advocaat spreken. In de 

daaropvolgende twee verhoren deed Murray zich wederom beroep op zijn zwijgrecht, deze 

keer op advies van zijn advocaat.
66

 In casu bleef Murray gebruik maken van dit zwijgrecht 

omdat hij geen toegang kreeg tot zijn advocaat. Het stilzwijgen van Murray werd door de 

Britse rechter mee in rekening gebracht bij de beoordeling van de schuldvraag.
67

 De nationale 

rechter veroordeelde Murray tot 8 jaar cel omwille van het overvloed aan bewijs dat aanwezig 

was. In de motivering wordt tevens verwezen naar het gebruik van zijn zwijgrecht gedurende 
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de verhoren. Zijn proceshouding, het niet beantwoorden van de vragen, wordt als belastend 

steunbewijs gebruikt bij de veroordeling.
68

 

John Murray stapte naar het Europees Hof met het verweer geen eerlijk proces gekregen te 

hebben doordat er aan zijn zwijgrecht gevolg was gegeven wat uiteindelijk tot zijn veroorde-

ling heeft geleid. Dit werd door het EHRM verworpen.
69

 Niet zozeer beargumenteerd vanuit 

zijn stilzwijgen, maar vooral omdat de bewijslast zodanig groot was.
70

 

Naar aanleiding van deze zaak werd de vraag gesteld of de raadsman dient te worden toegela-

ten bij het politieverhoor. Het EHRM oordeelde dat er wel degelijk een schending was van het 

bijstandsartikel, gezien de verdachte gedurende de eerste 48 uur geen bijstand had genoten 

van zijn advocaat. Het hof sprak zich niet uit over de bijstand tijdens het politieverhoor, maar 

had het over de 48 uur ‘police detention’ waaruit nog niet blijkt dat de advocaat daadwerklijke 

aanwezig moet zijn tijdens het verhoor.
71

 Uit de uitspraak van het Hof kan worden afgeleid 

dat de advocaat de verdachte advies moet kunnen verlenen
72

 en moet kunnen helpen bij de 

keuzes die de verdachte dient te maken om zich al dan niet te beroepen op zijn zwijgrecht.
73

 

In zijn arrest geeft het Hof het belang van het vooronderzoek en van het recht op verdediging 

in de beginfase weer, net zoals in de zaken Can en Imbrioscia. In dit arrest doet volgend zin 

zijn intrede ‘omdat het vooronderzoek grote gevolgen kan hebben voor een verdachte, geldt 

als regel dat verdachte toegang zou moeten krijgen tot een advocaat vanaf het eerste verhoor 

bij de politie, tenzij kan worden aangetoond dat er dwingende redenen zijn om dit recht te 

beperken. Bij beperking van dit recht, moet steeds worden nagegaan of dit een gerechtvaar-
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digde beperking is. Deze beperking is onverenigbaar met art. 6 EVRM als er sprake is van een 

situatie waarin het verdedigingsrecht onherstelbaar wordt beschadigd’.
74

 

Het Hof was dus van mening dat de advocaat rechtsbijstand moet kunnen verlenen aan de 

verdachte, voorafgaand aan het eerste politieverhoor. De advocaat moet advies kunnen verle-

nen bij belangrijke beslissingen die het verdere verloop van het onderzoeksproces kunnen 

bepalen.
75

 Het consultatierecht staat hiermee vast. Ook in de zaak Murray wordt er dus een 

onderscheid gemaakt tussen de toegang tot een advocaat voorafgaand aan het verhoor en het 

bijstandsrecht tijdens het verhoor.
76

 Het gaat hier echter niet om een absoluut recht. Het ver-

hoor zonder raadsman is toelaatbaar wanneer er later tijdens het onderzoek voldoende waar-

borgen voorzien zijn om het recht op een eerlijk proces te garanderen. De beperking moet 

bekeken worden vanuit de boordeling van het eerlijk karakter van de volledige procedure.
77

 

In casu werd de verdachte geconfronteerd met de keuze tussen zwijgen en spreken waarbij 

beide keuzes negatieve gevolgen zou hebben. Onder deze omstandigheden moet de verdachte 

in de eerste fase van het politieverhoor de mogelijkheid hebben rechtsbijstand te verkrijgen 

om belangrijke beslissingen te nemen en zijn proceshouding te bepalen. Het Hof stelt ‘To 

deny access to a lawyer for the first 48 hours of police questioning, in a situation where the 

rights of the defence may well be irretrievable prejudices, is whatever the justification for 

such denial, incompatible with the rights of the accused under article 6’.
78

 Zijn recht op ver-

dediging was beschadigd, omdat de verdachte voor een dilemma stond waarbij de hulp van de 

advocaat noodzakelijk was: namelijk het bepalen van zijn proceshouding.
79

 De politieverho-

ren zijn echter van belang voor het verdere verloop van de vervolging en berechting.
80
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1.2.4 Magee v. Verenigd koninkrijk 
81

 

 

De heer Magee werd gearresteerd wegens verdenking van een bomaanslag op militair perso-

neel. Tijdens zijn arrestatie vroeg hij meteen om de bijstand van een advocaat, maar deze 

werd hem geweigerd. In eerste instantie zweeg hij tijdens de verhoren. Later legde hij dan 

toch incriminerende verklaringen af, omdat hij naar eigen zeggen mishandeld werd. Ook in 

deze zaak had de verdachte problemen met het bepalen van zijn proceshouding.
82

 Deze keer, 

in tegenstelling tot in de zaak Murray, verbond de nationale rechter geen gevolgen aan het 

stilzwijgen van de verdachte.  

Het Hof wijst in zijn arrest, net zoals in de vorig besproken arresten, op het belang van bij-

stand van de advocaat tijdens het vooronderzoek. Ook wees het Hof er op dat art. 6 EVRM 

vereist dat de verdachte vanaf het eerste politioneel verhoor toegang moet hebben tot een 

advocaat, tenzij er kan worden aangetoond dat er dwingende redenen zijn om dit recht te be-

perken. Als dit recht beperkt wordt, dan moet steeds worden afgewogen of dit een gerecht-

vaardigde beperking is, door de eerlijkheid van het proces in zijn geheel te beoordelen.
83

  

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens tilde in deze zaak zwaar aan het ontbreken 

van bijstand van een advocaat, aangezien de verdachte een bekentenis aflegde tegenover de 

politie zonder vooraf een consultatie te hebben met zijn raadsman.
84

 In zijn arrest kwam het 

Hof tot de conclusie dat de rechten van Magee gedurende het verhoor onherstelbaar zijn be-

schadigd. Magee werd steeds kwetsbaarder gemaakt doordat er op onaanvaardbare manier 

geprobeerd werd hem de feiten te laten bekennen.
85

 Magee werd er tijdens het verhoor meer-

maals op gewezen dat hij op basis van zijn stilzwijgen schuldig kon worden bevonden. Het 

Hof zag dit als een vorm van psychologische druk. Onder deze omstandigheden had Magee 

een advocaat moeten kunnen consulteren bij het nemen van de beslissing al dan niet gebruik 

te maken van zijn zwijgrecht of een bekentenis af te leggen.
86

 Magee moest van bij het begin 
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van het verhoor toegang hebben tot rechtsbijstand als compensatie voor de intimiderende 

sfeer.
87

 

In dat arrest is de toepassing van art. 6 EVRM op het vooronderzoek terug te vinden evenals 

de verwijzing naar het consultatierecht. Ook hier werd vermeld dat het belangrijk is een 

schending te bekijken in het licht van de gehele procedure. 

 

1.2.5 Brennan v. Verenigd Koninkrijk 
88

 

 

De heer Brennan, lid van de IRA, werd aangehouden op verdenking van moord en werd uren-

lang onophoudelijk verhoord.
89

 Tijdens de ondervragingen legde hij zelf-incriminerende ver-

klaringen af. Volgens de nationale rechters werden deze verklaringen afgelegd vanaf het mo-

ment de verdachte wel toegang had tot een advocaat. Dat het recht op rechtsbijstand voordien 

geweigerd werd, werd gerechtvaardigd door het onderzoeksbelang. De politie vreesde dat er 

via de advocaat informatie zou uitlekken naar medeverdachten.
90

 

Het EHRM besloot in deze zaak dat Brennan tijdens de periode dat hij geen recht had op een 

advocaat, niets zei, maar in de periode dat hij wel recht had op een advocaat, een moord be-

kende, zonder dat zijn advocaat al langsgekomen was, geen schending inhield van art. 6 

EVRM.
91

 In het Engelse recht geldt dat, ongeacht men verklaringen aflegt of zwijgt, het be-

lang van het juridisch advies even groot blijft, vermits het zwijgen of ontkennen later tegen de 

betrokkene gebruikt kon worden.
92

 

Ook in dit arrest benadrukt het Hof dat art. 6 EVRM niet alleen geldt voor het onderzoek ter 

terechtzitting, maar tevens voor het vooronderzoek. Dit is sinds meerder arresten vaste recht-

spraak. Dit wil zeggen dat de verdachte toegang moet krijgen vanaf het eerste verhoor bij de 

politie, tenzij men om dwingende redenen dit recht beperken. Als dit recht wordt beperkt, 

dient nagegaan te worden of dit een gerechtvaardigde beperking is.  
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In casu vond het Hof dat het onderzoeksbelang een gerechtvaardigde beperking was om 24 

uur verhoord te worden zonder toegang tot een advocaat. Bovendien had de verdachte zich-

zelf niet beschuldigd voordat hij toegang had tot rechtsbijstand door zijn advocaat.
93

 

Het Hof oordeelde ook dat er voldoende garanties aanwezig waren waardoor het recht op een 

eerlijk proces niet geschonden was.
94

 Een van de basisvoorwaarden waaraan moet voldaan 

zijn om geen schending van art. 6, §3, c) vast te stellen is dat de verdachte het recht moet 

hebben om met zijn raadsman te communiceren in afwezigheid van een derde, zoals een in-

specteur. Dit recht kan beperkt worden indien er sprake is van grondige redenen. In de zaak 

Brennan was er een inspecteur aanwezig tijdens de consultatie tussen de verdachte en advo-

caat, waardoor de verdachte niet vrijuit kon spreken en overleggen met zijn advocaat. Er was 

geen sprake van een grondige reden voor deze beperking. 
95

 De verdachte had een bekentenis 

afgelegd in afwezigheid van zijn raadsman tijdens het vooronderzoek. Hierbij kwam nog dat 

hij op voorhand niet vrijuit had kunnen overleggen omtrent zijn verdediging. Hierdoor oor-

deelde het EHRM dat er wel degelijk een schending was vastgesteld van art. 6, §3, c) 

EVRM.
96

 Het EHRM bevestigde opnieuw het consultatierecht. Daarbij gaf het Hof ook aan 

dat de verdachte een advocaat moet kunnen raadplegen in afwezigheid van een derde, tenzij er 

sprake is van grondige reden om dit recht te beperken.
97

 

 

1.2.6 Kort samengevat 

 

De toepassing van art. 6 EVRM op het vooronderzoek is vaste rechtspraak geworden door-

heen de vorige arresten. Het Hof is van mening dat een verdachte een advocaat moet kunnen 

consulteren in de eerste fase van het onderzoek. Tijdens deze fase bevindt de verdachte zich 

vaak in een kwetsbare positie.
98

 Het consultatierecht voorafgaand aan het eerste verhoor, zou 
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ervoor moeten zorgen dat de advocaat de verdachte helpt bij het maken van keuzes zoals het 

al dan niet afleggen van een bekentenis of het al dan niet gebruik maken van het zwijgrecht.
99

 

Deze consultatie moet vertrouwelijk gebeuren en in afwezigheid van een derde persoon. De 

afwezigheid van een raadsman, voor of tijdens het verhoor, is enkel toelaatbaar wanneer er in 

de loop van het onderzoek voldoende andere garanties zijn om een eerlijk proces voor de ver-

dachte te waarborgen.
100

 

 

2. De zaak Salduz 101 

De zaak Salduz vormde voor het EHRM een goede gelegenheid om zich te buigen rond de 

vraag naar effectieve bijstand van de advocaat tijdens het verdachtenverhoor. Het lijkt alsof 

het EHRM dit moment heeft afgewacht om een definitieve uitspraak te doen omtrent deze 

vraag.
102

  Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in November 2008 in de 

zaak Salduz versus Turkije. Het was de Grote Kamer van het EHRM die op 27 november met 

unanimiteit het Salduz-arrest uitsprak met betrekking tot het recht op toegang tot een advocaat 

vanaf het eerste politieverhoor. Men kwam tot de conclusie dat de toegang tot een advocaat 

vanaf de eerste ondervraging door de politie moet worden verzekerd, tenzij er bijzondere om-

standigheden zijn die dit recht kunnen beperken.
103 

Dit arrest is essentieel om een zicht te krijgen op het thema van deze verhandeling. Eerst zul-

len de feiten besproken worden uit de zaak Salduz. Nadien wordt ingegaan op de uitspraak 

van het Hof en de concurring opinions van 4 rechters zetelend in de Grote Kamer.  
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2.1 Feiten 

 

Yusuf Salduz, op het moment van de feiten 17 jaar, werd in Turkije vervolgd wegens deelna-

me aan onwettige betoging, gehouden door de verboden Koerdische Arbeiderspartij, de PKK. 

Hij werd tevens vervolgd voor het ophangen van een pro-Koerdisch spandoek, wat verboden 

was in Turkije. De minderjarige Yusuf ondertekende voor het verhoor een formulier waarin 

zijn rechten beschreven stonden, waaronder het zwijgrecht. Tijdens het politieverhoor, dat 

plaatsvond zonder bijstand van een advocaat, bekende Salduz de feiten. Hij legde tijdens het 

politieverhoor zelf-incriminerende verklaringen af in afwezigheid van zijn advocaat.  

Het Turkse Wetboek van Strafvordering voorzag voor elke gearresteerde verdachte rechtsbij-

stand, tenzij voor misdrijven die onder de bevoegdheid van de ‘State Security Courts’ vallen, 

wat in casu het bevoegde rechtscollege was. Later trok Salduz tegenover de openbare aankla-

ger en de onderzoeksrechter zijn bekentenissen terug in. Hij beweerde dat deze afgedwongen 

waren onder druk van de politie. De politie zou gedurende het verhoor zowel verbaal als fy-

siek geweld hebben uitgeoefend om hem tot deze bekentenis te laten komen. 

Yusuf Salduz werd op basis van zijn bekentenis veroordeeld tot twee en een half jaar gevan-

genisstraf. De rechter verwees in zijn motivatie ook naar de verklaringen van medeverdachten 

en naar de vergelijking die was gebeurd tussen het handschrift van de heer Salduz en de tekst 

op het spandoek om zijn beslissing te rechtvaardigen.104 Ook in hoger beroep werd hij veroor-

deeld. Turkije werd door Salduz voor het EHRM gedaagd. Salduz achtte zijn recht op een 

eerlijk proces, namelijk het recht op rechtsbijstand zoals bepaald in artikel 6.3, c) EVRM, 

geschonden gezien hij tijdens het verhoor geen bijstand van een raadsman had gekregen en 

zijn ingetrokken verklaringen toch als bewijslast werden aanzien.105 
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2.2 Beslissing van het Hof 

 

Salduz stapte naar het EHRM en beriep zich op een schending van art. 6 EVRM omdat hem 

tijdens zijn verhoor geen toegang tot een advocaat werd verleend en de veroordeling nadien 

gesteund was op de toen afgelegde verklaringen, die hij later had ingetrokken.
106

 

Het EHRM – Gewone Kamer 

Salduz kreeg in eerste aanleg voor het EHRM ongelijk (26/04/2007). De Gewone Kamer van 

het EHRM oordeelde dat er geen sprake was van de schending van het ‘bijstandsartikel’. De 

uitspraak van de Gewone Kamer ging verder in de lijn die het hof tot dan toe had uitgezet.
107

  

Het recht op een eerlijk proces moest beoordeeld worden op basis van de volledige procedure. 

De Gewone Kamer stelde dat Salduz werd bijgestaan en vertegenwoordigd door zijn advocaat 

zowel in eerste aanleg als in beroep. Daarbij kwam ook nog dat de veroordeling van Salduz 

niet enkel gebaseerd was op zijn eerste bekentenis, afgelegd in afwezigheid van een advocaat. 

Het recht op een eerlijk proces was door het gebrek aan rechtsbijstand niet geschonden.
108

 Er 

was dus geen sprake van schending van art. 6 EVRM.
109

 

Vervolgens stapte Salduz naar de Grote Kamer van het EHRM. 

 

Het EHRM – Grote Kamer 

De Grote Kamer van het Europees Hof maakte de uitspraak van de Gewone Kamer in novem-

ber 2008 ongedaan. De Grote Kamer kan worden gezien als een hogere interne beroepsinstan-

tie binnen het EHRM. Deze kamer onderzoekt allen in uitzonderlijke gevallen bepaalde zaken 

opnieuw en doet hier dan een uitspraak over.
110

  

De Grote Kamer bepaalde dat tijdens de periode waarin Salduz door de politie verhoord werd, 

zijn recht op toegang tot een advocaat beperkt is geweest, zonder grondige redenen. Het on-

derzoek gebeurde grotendeels zonder advocaat. Salduz’ afgelegde verklaringen hadden een 

                                                 
106

 G. LATOIR en J. STEVENS, " Recht op aanwezigheid van de advocaat bij het politieverhoor bevestigd door 
EHRM?", Ad Rem, 2009, afl. 2, 12. 
107

 L. VAN PUYENBROECK en G. VERMEULEN, "Het recht op bijstand van een advocaat bij het politieverhoor na 
de arresten Salduz en Panovits van het EHRM", NC, 2009, afl.2, 89. 
108

 T. SPRONKEN, “Ja, de zon komt op voor de raadsman bij het politieverhoor”, NJB, 2009, Afl. 2, 95-96 
109

 M. HELMANTEL, “ Salduz en Panovits: nieuwe Europese toetssteen voor het Nederlands politieverhoor”, 
Groningen, Open universiteit Nederland, 2010, 31. 
110

 M. HELMANTEL, “ Salduz en Panovits: nieuwe Europese toetssteen voor het Nederlands politieverhoor”, 
Groningen, Open universiteit Nederland, 2010, 31. 



 

 
De Salduz-wet bekeken door een blauwe bril. De impact van de Salduz-wet op de politie: één jaar na implementatie. 

31 

belangrijke rol bij de beantwoording van de schuldvraag. Het Hof stelde dan ook een schen-

ding van artikel 6 EVRM vast.
111

 

De leden van het Hof oordelen unaniem dat de toegang tot een raadsman mogelijk moet zijn 

vanaf de beginfase van het politieverhoor. Beperkingen zijn enkel mogelijk indien ze, in het 

licht van de omstandigheden van elke zaak, gerechtvaardigd worden door dwingende redenen, 

en daarbij geen afbreuk doen aan de rechten van verdediging. Het EHRM besluit eveneens dat 

de rechten van de verdediging onherstelbaar zijn aangetast indien de verklaringen die werden 

afgelegd zonder toegang tot een raadsman, gebruikt worden als bewijs.
112

   

Enkel de effectieve bijstand door een advocaat kan het recht van een verdachte om zichzelf 

niet te beschuldigen beschermen.
113

‘(…) the Court finds that in order for the right to a fair 

trial to remain sufficiently ‘practical and effective’, Article 6 § 1 requires that, as a rule, ac-

cess to a lawyer should be provided as from the first interrogation of a suspect by the police, 

unless it is demonstrated in the light of the particular circumstances of each case that there 

are compelling reasons to restrict the right. (…)’. 
114

 

Het Hof is van mening dat een praktische en effectieve bescherming van het recht op een eer-

lijk proces pas kan wanneer de toegang tot een advocaat gegarandeerd is vanaf het eerste poli-

tieverhoor.
115

 Indien er sprake is van gegronde redenen, is een beperking van dit recht moge-

lijk. Er mag weliswaar geen schending zijn van de rechten uit art. 6 EVRM. Indien incrimine-

rende verklaringen afgelegd werden zonder bijstand van een advocaat en nadien gebruik wer-

den als bewijs bij een veroordeling, is er wel degelijk een schending van dit artikel.
116

  

De Grote Kamer van het EHRM oordeelde uiteindelijk dat de rechten van Salduz op een eer-

lijk proces werden geschonden. Hij oordeelde: ‘Access to a lawyer should be provided as 
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from the first interrogation of a suspect by the police.’ Deze bijstand zou de kwetsbare positie 

van de verdachte kunnen compenseren.
117

  

De Grote Kamer kwam dus tot een strenger en verdergaand oordeel dan de tot dan toe gel-

dende rechtspraak. Het Hof stelde een schending van art. 6 EVRM vast. Het EHRM stelde dat 

de veroordeling voornamelijk gebaseerd was op de incriminerende verklaringen van de heer 

Salduz, afgelegd in afwezigheid van een advocaat. Deze toegang tot zijn raadsman werd zon-

der grondige reden beperkt. Deze beperking op het moment van het eerste politieverhoor kon 

op geen enkele manier ongedaan gemaakt worden (noch door een latere tegensprekelijke pro-

cedure, noch door de latere bijstand van een advocaat). De afwezigheid van de rechtsbijstand 

leidde tot de aantasting van de rechten van verdediging.
118

 Indien er toch sprake zou zijn van 

een gerechtvaardigde beperking, mag er nog steeds geen schending zijn van art. 6 EVRM. 

Indien de verdachte belastende verklaringen aflegt zonder bijstand van een advocaat, mogen 

deze niet als bewijs worden gebruikt. Indien dit wel gebeurt, zorgt dit voor een schending van 

een eerlijk proces.
119

 

2.3  Concurring opinions 

Zoals hierboven reeds uiteengezet oordeelde de Grote Kamer van het EHRM, op grond van 

artikel 6.3, c) van het EVRM, op 27 november 2008 dat Salduz’ rechten op een eerlijk proces 

werden geschonden. ‘Access to a lawyer should be provided as from the first interrogation of 

a suspect by the police’.
120

 

De rechters van het Hof maakten zich zorgen dat de uitspraak in de zaak Salduz niet goed 

door de lidstaten zou geïnterpreteerd worden en vonden het noodzakelijk hun persoonlijke 

commentaar toe te voegen aan de genomen beslissingen. Het was niet de bedoeling een afwij-

kende mening te formuleren, maar wel een verduidelijking te geven van de interpretatie van 

de rechtspraak door het Hof.
121

 De rechters verduidelijken dat het recht op bijstand van een 

advocaat niet beperkt is tot de bijstand tijdens de verhoren maar veel breder moet gezien wor-

                                                 
117

 P. PONSAERS en M. DE WAELE, ”Het EHRM en de zaak Salduz. Een steeds indringender vraag naar juridische 
bijstand tijdens het politieverhoor” in M. BOCKSTAELE, E. DEVROE, P. PONSAERS (reds.), Salduz-bijstand van 
advocaten bij verhoren, Antwerpen, Maklu, 2011,18 
118

 P. DE HERT en T. DECAIGNY, “De uitwerking door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van het 
recht op toegang tot een advocaat bij het (politie)verhoor” in P. DE HERT en T. DECAIGNY (eds.), De advocaat 
bij het verhoor. Een stand van zaken, Kortijk-Heule, UGA, 2010, 15. 
119

 HELMANTEL, M., “ Salduz en Panovits: nieuwe Europese toetssteen voor het Nederlands politieverhoor”, 
Groningen, Open universiteit Nederland, 2010, 33. 
120

 SALDUZ v. Turkije, E.H.R.M. 27 november 2008 
121

 J. STEVENS en G. LATOIR, “Het standpunt van de Orde van Vlaamse Balies”, T. Straf., 2009, afl. 4, 222. 



 

 
De Salduz-wet bekeken door een blauwe bril. De impact van de Salduz-wet op de politie: één jaar na implementatie. 

33 

den en ook betrekking heeft op de mogelijkheid om vanaf de arrestatie een advocaat te kiezen 

en vrij verkeer te hebben met de advocaat om de strategie en proceshouding te bespreken.
122

 

Volgens de 4 rechters Zagrebelsky, Casadevall, Türmen en Bratza is het logisch dat de onmo-

gelijkheid om bijstand te krijgen van een raadsman tijdens het verhoor wordt gezien als een 

inbreuk van het recht op een eerlijk proces.
123

 Het recht op bijstand door een advocaat tijdens 

het politieverhoor wordt als evident beschouwd,
124

 maar deze moet ook verzekerd zijn vóór 

de ondervraging en tijdens alle fasen van de procedure. Dit recht bestaat dus van bij het begin 

van de vrijheidsberoving, zelfs buiten enige vorm van verhoor. Indien dit niet het geval is, is 

er een schending van het recht op een eerlijk proces.
125

 De bijstand van een advocaat vanaf de 

vrijheidsberoving zou de algemene regel moeten worden.
126

 

Op die manier kan de verdachte aanspraak maken op tal van diensten van de advocaat. Zo is 

het mogelijk de zaak te bespreken, de verdediging te organiseren, bewijs à décharge te verza-

melen, het verhoor voor te bereiden, de verdachte in moeilijke momenten bij te staan en toe-

zicht te houden op de detentieomstandigheden. De toegang tot een advocaat vanaf de vrij-

heidsberoving zou bijdragen tot een eerlijk proces.
127
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3. Post-Salduz: verfijning van het arrest 
 

Sinds het bekende Salduz-arrest heeft het EHRM niet meer stil gezeten. Het Hof heeft zich 

meermaals uitgesproken over het recht op bijstand van een advocaat tijdens politieverhoren. 

In wat nu volgt, wordt kort ingegaan op enkele belangrijke arresten die het recht op bijstand 

door een advocaat doorheen de jaren hebben geconcretiseerd. Aangezien het buiten het bestek 

van deze masterproef gaat om al deze arresten te bespreken, zal ik mij beperken tot een aantal 

van de belangrijkste arresten. 

3.1 Panovits v. Cyprus 128 

 

De 17-jarige Andreas Panovits werd samen met zijn vader uitgenodigd op het politiebureau te 

Limassol in het kader van een politieonderzoek naar een diefstal en moord. Op het bureau 

meldde de politie hen dat er bewijzen waren waaruit de betrokkenheid van Andreas bij de 

moord kon geconcludeerd worden. Andreas ontkende alle feiten onmiddellijk. Andreas werd, 

in afwezigheid van zijn vader, door verschillende politieofficieren verhoord. Hij werd meer-

maals op zijn rechten gewezen en er werd hem cautie gegeven.  

Hij werd ook gewaarschuwd dat alles wat hij zou zeggen, tegen hem zou kunnen gebruikt 

worden in de daaropvolgende procedures.
129

 Andreas Panovits bekende de feiten en legde 

incriminerende verklaringen af. Zijn vader die niet bij de verhoren aanwezig was, werd gead-

viseerd dat het verstandig zou zijn een advocaat te raadplegen in verband met de zaak van zijn 

zoon.
130

 Achteraf verklaarde de vader dat hij uit vrees voor geweld tegen zijn zoon op het 

politiebureau was blijven wachten in plaats van een advocaat te raadplegen. Panovits werd 

veroordeeld voor diefstal en doodslag, ondanks het verweer dat zijn verklaringen onder 

dwang verkregen waren en de afwezigheid van een advocaat onmiddellijk na zijn arrestatie en 

voor het verhoor.
131

  Voor deze veroordeling werd gebruik gemaakt van de incriminerende 

verklaringen die hij aflegde tegenover de politie. In beroep werd deze beslissing bevestigd. De 
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rechter oordeelde dat Panovits niet om bijstand had gevraagd en dat dit recht hem dus ook niet 

was geweigerd.
132

 

De zaak werd aanhangig gemaakt bij het EHRM te Straatsburg. Tegenover het EHRM stelde 

Panovits dat zijn rechten van verdediging en het recht op een eerlijk proces geschonden wa-

ren. Hij werd onvoldoende geïnformeerd door de politie met betrekking tot zijn juridisch recht 

om een advocaat te raadplegen vóór het verhoor en kreeg niet de kans dit recht uit te oefenen. 

Hij werd ook onvoldoende geïnformeerd over zijn zwijgrecht en men had de bekentenissen 

niet mogen aanwenden als bewijs.
133 

Hij protesteerde echter niet over de afwezigheid van de 

raadsman bij zijn verhoor zelf.
134

 

Door het gebrek aan bijstand van een advocaat bij het eerste politieverhoor en het gebruik van 

zijn bekentenissen voor de veroordeling,
135

 achtte het EHRM het recht op een eerlijk proces 

geschonden.
136

 Het EHRM bevestigd in de zaak Panovits hetgeen ook in de zaak Salduz werd 

beslist. Het recht op een eerlijk proces vereist dat een verdachte al in de beginfase van de poli-

tieverhoren recht heeft op bijstand van een advocaat. De afwezigheid van de rechtsbijstand 

tijdens een ondervraging van de verdachte zou een beperking van zijn rechten van verdedi-

ging uitmaken, bij afwezigheid van dringende redenen.
137

 

Uit dit arrest kan afgeleid worden dat een verdachte in principe niet moet vragen om bijstand 

van een advocaat. Wanneer een verzoek tot rechtsbijstand uitblijft, mag er niet worden veron-

dersteld dat er afstand van het recht op rechtsbijstand is gedaan.
138

 Volgens het EHRM is het 

een ‘positieve verplichting’ van de autoriteiten om de verdachte, in het bijzonder indien deze 

minderjarig is, noodzakelijke informatie te verschaffen die hem in staat stelt toegang te krij-

gen tot rechtsbijstand.
139

 De verdachte heeft dus het recht om geïnformeerd te worden over de 

verdedigingsrechten die zijn vastgelegd in artikel 6 EVRM. Dit is een absolute meerwaarde 
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omdat het EVRM zelf niet in zo een informatieplicht voorziet.
140

 Afstand van dit bijstands-

recht kan enkel gedaan worden in onbetwistbare bewoordingen en op voorwaarde dat hij vol-

doende werd ingelicht over de mogelijke gevolgen van de afstand.
141

   

In Casu hadden de Cypriotische autoriteiten er actief moeten over waken dat Panovits begreep 

dat hij de bijstand van een advocaat kon vragen.
142

 

3.2 Shabelnik v. Oekraïne 143 

 

Op 10 december 2001 werd de toen 22-jarige Dimitriy Shabelnik gearresteerd wegens ver-

denking van kidnapping en moord op een minderjarige. Shabelnik werd naar aanleiding van 

de eerste verhoren met betrekking tot deze feiten niet in staat gesteld om beroep te doen op 

een advocaat. Shabelnik legde incriminerende bekentenissen af gedurende het politioneel ver-

hoor. Later trok hij deze verklaringen niet meer in.
144

 Kort nadien schreef hij een brief gericht 

aan de rechercheurs, waarin hij aangaf opnieuw verhoord te willen worden met betrekking tot 

andere feiten. Hij vermelde zelf dat hij geen advocaat wou raadplegen. Shabelnik werd eerst 

als getuige verhoord, maar tijdens zijn verklaringen bekende hij een tweede slachtoffer ver-

moord te hebben. Hij werd verder ondervraagd over de omstandigheden waarin deze moord 

zich had afgespeeld, nog steeds in afwezigheid van een advocaat.
145

 

Voor de rechtbank verklaarde Shabelnik dat hij deze tweede moord niet had gepleegd, maar 

dat hij tijdens de verhoren werd gedwongen om deze feiten op zich te nemen. Hij verklaarde 

tevens dat hij geen beroep had kunnen doen op zijn advocaat tijdens de onder druk afgenomen 

verhoren. De Oekraïense rechter veroordeelde hem tot een levenslange celstraf waarbij de 

motivatie onder andere gebaseerd was op zijn verklaringen die hij als getuige had afgelegd.
146

 

De heer Shabelnik richtte zich tot het EHRM wegens schending van zijn eerlijk proces. Niet 

zozeer omwille van de primaire verdenking met betrekking tot de kidnapping en moord van 
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een minderjarige, maar wel op basis van de tweede verdenking van moord.  

Shabelnik beweerde in deze tweede verdenking dat hij onschuldig was omdat zijn bekentenis-

sen niet uit vrije wil waren afgelegd maar onder dwang van de politie en zonder enige bijstand 

van zijn advocaat.
147

 Het EHRM volgde hem hierin en concludeerde dat hij geen eerlijk pro-

ces had gekregen. Hoewel hij eerst als een getuige werd verhoor, werd hij tijdens het verhoor 

als een verdachte gezien en diende hij dus ook de rechten te krijgen die gekoppeld zijn aan de 

hoedanigheid van verdachte.
148

 

Aangezien het EHRM het besluit nam tot schending van het recht op een eerlijk proces, onge-

acht of Shabelnik voorafgaand aan zijn politioneel verhoor een consultatie had met zijn advo-

caat, toont dat het Hof een recht op bijstand tijdens het politioneel verhoor voor ogen heeft.
149

 

Het EHRM neemt geen voldoening aan de loutere toegang tot een advocaat die de verdachte 

kan wijzen op zijn zwijgrecht. De bijstand van een raadsman is vereist voor de effectieve uit-

oefening van het recht op een eerlijk proces, zodat hij de cliënt tijdens het verhoor juridische 

advies kan geven.
150

 Er was een schending van het recht op een eerlijk proces vastgesteld, 

onder andere door het feit dat de man in de war was gebracht door de herhaaldelijke waar-

schuwingen van de ondervragers, dit in afwezigheid van de advocaat die hem juridisch advies 

zou kunnen geven.
151

 Steeds meer lijkt het Hof in de richting te evolueren van rechtsbijstand 

tijdens het verhoor.
152

 

 

 

 

3.3 Dayanan v. Turkije153
 

 

Dayanan, een meerderjarige verdachte, had niet kunnen rekenen op de bijstand van een advo-

caat tijdens zijn aanhouding. Dit was voor het EHRM voldoende om te besluiten tot er sprake 

was van een schending van het recht op een eerlijk proces, ook al had hij in deze zaak gebruik 

gemaakt van zijn zwijgrecht tijdens de verhoren. Het EHRM bevestigt dat het recht op toe-
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gang tot een advocaat ook geldt vanaf de vrijheidsberoving, los van het verhoor.
154

 Er zijn dus 

twee aanknopingspunten voor het begin van het recht op rechtsbijstand, nl. het eerste verhoor 

en de vrijheidsberoving.
155

 In deze zaak werd geen enkele incriminerende verklaring afgelegd, 

waardoor de veroordeling hier ook niet op gebaseerd kon zijn.
156

 

Het Hof oordeelt dat enkel en alleen het gebrek aan bijstand er al voor zorgt dat er een schen-

ding is van het recht op een eerlijk proces.
157

  Een eerlijk proces vereist dat de verdachte kan 

beschikken over alle diensten van de advocaat (intra).
158

 

Het Hof bevestigt nogmaals het recht van de verdachte op bijstand van een advocaat vanaf het 

eerste verhoor of vanaf het moment van de vrijheidsberoving indien er niet direct sprake is 

van een verhoor.
159

 

 

3.4 Zaichenko v. Rusland 
160

 

 

De politie stootte bij het onderzoeken van een wagen op twee vermoedelijk gestolen jerry-

cans. De meerderjarige verdachte, Zaichenko, legde een belastende verklaring af tijdens de 

wegcontrole maar werd niet gearresteerd.  

Het EHRM concludeerde dat de vaststellingen van feiten en het afleggen van verklaringen 

gebeuren in een ‘direct sequence of events’, dit gebeurde onmiddellijk, opeenvolgend na de 

feiten. Op dat moment moest (nog) niet worden voorzien in een onmiddellijke toegang tot een 

advocaat. In zo een geval, moet er wel voldoende gewezen worden op het zwijgrecht. Zai-

chenko zijn recht op een eerlijk proces werd toch geschonden, ondanks er niet onmiddellijk 

toegang tot een advocaat moest worden geboden. Hij werd niet voldoende gewezen op zijn 
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zwijgrecht, waardoor zijn afgelegde verklaring niet kon gezien worden als een afstand van 

zijn zwijgrecht.
161

 

 

3.5 Gäfgen v. Duitsland 
162

 

 

Op 27 december 2002 werd de Duitse politie geconfronteerd met een ‘ticking-bomb’ scenario. 

De elfjarige Jakob Metzler werd die dag door de 27-jarige rechtenstudent Magnus Gäfgen 

gekidnapt. De politie was Gäfgen al vrij snel op het spoor nadat hij het geëiste losgeld per-

soonlijk was gaan ophalen. De politie had gehoopt dat hij terug zou gaan naar de plaats waar 

de minderjarige Jakob eventueel zat opgesloten, maar dit deed hij niet. De politie kon hem 

nog net arresteren vooraleer hij met zijn vriendin het vliegtuig zou nemen naar het buitenland. 

Op dat moment wist de politie nog niet dat Jakob Metzler door wurging was vermoord. Van-

uit de veronderstelling dat de jongen nog leefde, maar in levensgevaar was, begonnen de re-

chercheurs Gäfgen te ondervragen in afwezigheid van een advocaat. De rechercheurs kregen 

de opdracht te dreigen met folteringen en indien nodig daadwerkelijk over te gaan tot het fol-

teren.  

Gäfgen bekende uiteindelijk de feiten en bekende waar hij het kinderlijkje had achtergela-

ten.
163

 Gäfgen werd door de Duitse rechter veroordeeld tot levenslang op basis van moord en 

kidnapping. De bekentenissen die Gäfgen aflegde tijdens het verhoor, werden uitgesloten als 

bewijs. De fysieke bewijsmiddelen zoals het geld, kleren en het lichaam van het kind, werden 

wel gebruikt als bewijs bij de veroordeling, hoewel ze onrechtmatig waren verkregen. Deze 

kwamen voort uit zijn ingetrokken verklaring bij de politie.
164

 De inspecteurs die hadden ge-
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dreigd met de folterpraktijken op de verdachte werden veroordeeld tot voorwaardelijke boe-

tes.
165

 

Gäfgen stapte uiteindelijk naar het EHRM omwille van een schending van art. 3 EVRM, het 

verbod op folteren en art. 6 EVRM, het recht op een eerlijk proces. 

Het EHRM oordeelde in juni 2008 dat de schending van art. 3 EVRM voldoende was hersteld 

gezien het feit dat de politieambtenaren een straf werd opgelegd en de verklaring van Gäfgen 

als bewijs werd uitgesloten. Het proces is volgens het Hof eerlijk verlopen, omdat de verdach-

te vrijwillige bekentenissen had afgelegd voor de rechtbank. Deze bekentenis woog enorm 

door als motivatie bij de veroordeling, terwijl de fysieke bewijsmiddelen, verkregen uit zijn 

ingetrokken verklaring bij de politie, slechts een bijkomend bewijs leverden.
166

 

In tweede instantie, gaf de Grote Kamer van het EHRM aan dat het artikel 3 in verband met 

het verbod op folteringen, wel degelijk geschonden was, maar dat dit niet ten koste gaat van 

zijn recht op een eerlijk proces.
167

 De fysieke bewijsmiddelen, verkregen uit de verklaring van 

Gäfgen, waren in strijd met het folterverbod wat aangeeft dat er eventueel toch sprake zou 

zijn van een oneerlijke behandeling gedurende het proces.
168

 

Men had geluk dat Gäfgen tijdens de zitting de feiten had bekend. Indien deze bekentenis er 

niet zou geweest zijn, had hij zich voor het EHRM kunnen beroepen op schending van art. 3 

en art. 6 EVRM. Het is belangrijk in acht te nemen dat er sprake was van dringende redenen 

(tikkende tijdbom scenario), die de schending van het recht op bijstand en het recht op een 

eerlijk proces als geheel zouden kunnen rechtvaardigen. Hiermee werd nogmaals het niet ab-

soluut karakter van het recht op bijstand tijdens het verhoor bevestigd.
169

 Deze zaak is welis-

waar eerder een uitzondering dan de regel. 
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3.6  Bouglame v. België
170

 

 

In mei 2007 werd Bouglame gearresteerd in Amsterdam. Er was een Europees aanhoudings-

bevel uitgevaardigd door een Belgische onderzoekrechter, op verdenking van deelname aan 

internationale drugshandel. Toen hij op de dag van zijn overlevering ondervraagd werd door 

de politie, weigerde hij te antwoorden. Zowel bij de politie als bij de onderzoeksrechter vroeg 

hij naar bijstand van zijn advocaat, maar dit werd geweigerd. Bouglame werd uiteindelijke 

vrijgesproken. Ook in hoger beroep werd Bouglame vrijgesproken. De rechters waren niet 

zeker dat hij de persoon was die gezocht werd.
171

 Bouglame trok naar het EHRM en stelde dat 

zijn recht op bijstand van een advocaat, dat voortvloeit uit art. 6.3, c) EVRM, geschonden 

was. Het contact met zijn advocaat was hem zowel bij het verhoor door de politie als bij de 

onderzoeksrechter geweigerd.
172

 Hij had dus niet de kans met zijn raadsman te overleggen 

alvorens de eerste rechterlijke beslissingen werden genomen. 

Zoals het EHRM bepaalde in vorige arresten, zou het recht op een eerlijk proces pas voldoen-

de concreet en effectief zijn, indien de verdachte toegang tot een raadsman zou hebben vanaf 

het eerste verhoor bij de politie. Een beperking is enkel mogelijk in uitzonderlijke gevallen, 

indien er sprake is van dwingende redenen. Deze beperking mag niet tot gevolg hebben dat de 

verdachte geen eerlijk proces meer kan krijgen.
173

   

Het weigeren van toegang tot een raadsman voor een persoon die zich in voorlopige hechtenis 

bevindt, enkel en alleen omdat de nationale wet dit niet voorziet, volstaat om te spreken van 

een schending van art. 6.3, c), ook al heeft de verdachte geen belastende verklaringen afge-

legd.
174

 Als gevolg van de inhoud van de Belgische wetgeving had Bouglame niet de moge-

lijkheid om voorafgaand aan het verhoor overleg te hebben met zijn raadsman.
175

 Artikel 16 

van de Belgische wet op de voorlopige hechtenis voorziet geen recht op bijstand van de advo-

caat zowel voor als tijdens het politioneel verhoor. Dit artikel schendt dus het artikel 6 

EVRM.
176
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Bouglame heeft geen belastende verklaringen afgelegd tijdens de verhoren. Het feit dat artikel 

16 van de wet op de voorlopige hechtenis (wat van 20 juli 1990) het niet mogelijk maakt om 

voorafgaand aan het verhoor toegang te hebben tot een raadsman, zou volstaan voor het Hof 

om van een schending te spreken, wat zeker het geval was geweest indien Bouglame niet was 

vrijgesproken. België is op het nippertje aan een veroordeling ontsnapt.
177

 

Het Hof oordeelde dat de Belgische wetgeving onvoldoende tegemoet kwam aan de recht-

spraak van het EHRM. De schending van het recht op een eerlijk proces is door de vrijspraak 

internrechtelijk hersteld. Daarom oordeelde het EHRM de klacht van Bouglame als onont-

vankelijk.
178

 Een vrijspraak kan geen schending van artikel 6 EVRM opleveren.
179

 

België werd in deze zaak niet veroordeeld door het EHRM, maar het kon als een sterk signaal 

beschouwd worden. Het Hof gaf duidelijk aan dat de Belgische wetgeving de Salduztoets niet 

zou doorstaan.
180

 De manier waarop België de rechten van de verdediging op een eerlijk pro-

ces trachtte te waarborgen, was in strijd met de interpretatie van het EHRM van art. 6.3, c) 

EVRM.
181

 

 

3.7  Brusco v. Frankrijk182
 

 

De heer Brusco werd aanvankelijk onder het statuut ‘garde à vue’ verhoord, dit is een persoon 

die van zijn vrijheid is beroofd, naar aanleiding van een misdrijf waarbij een vrouwelijk 

slachtoffer werd mishandeld. Hij werd in deze zaak verhoord als getuige waardoor hem het 

recht om te zwijgen (cautie) als ook het recht op rechtsbijstand niet toegekend was. De politie 

had reeds informatie in het bezit die kon aantonen dat Brusco opdracht had gegeven om het 

slachtoffer te mishandelen. Tijdens het verhoor gaf hij toe dat hij aan twee personen de op-

dracht had gegeven het slachtoffer schrik aan te jagen, maar hiervoor geen geweld mochten 
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gebruiken. Brusco werd uiteindelijk schuldig bevonden aan poging tot moord op basis van 

deze laatste verklaring.
183

 

Brusco daagde Frankrijk voor het EHRM op basis van de schending van zijn recht op een 

eerlijk proces. Het EHRM stelde dat Brusco was verhoord als getuige, maar gezien de bewijs-

last die men in bezit had, was dit niet het geval en moest hij ondervraagd worden als verdach-

te.
184

 Daardoor was Brusco bij aanvang van de ondervraging niet gewezen op zijn zwijgrecht. 

Hij werd ook pas bijgestaan door een advocaat 20 uur na zijn aanhouding. De advocaat was 

dus niet in de mogelijkheid de verdachte gepast te informeren in verband met het zwijgrecht 

en zijn recht om zichzelf niet te beschuldigen. Het Hof stelde om die redenen een schending 

vast van artikel 6, 1§ en 3 EVRM.
185

 

Het EHRM benadrukt ook in dit arrest dat de verdachte vanaf het moment van zijn aanhou-

ding recht heeft op bijstand door een advocaat. De verdachte heeft ook gedurende de verhoren 

recht op rechtsbijstand. Het loutere consultatierecht volstaat niet. Het recht op een advocaat 

tijdens het verhoor is des te belangrijker wanneer de verdachte niet wordt gewezen op zijn 

zwijgrecht. 
186

 

Ook dit arrest kon gezien worden als een twee waarschuwing voor onze Belgische wetge-

ver.
187

 

 

3.8  Stojkovic v. Frankrijk en België 188
 

 

De Franse autoriteiten vroegen aan België om de heer Stojkovic, gedetineerd in België, als 

‘témoin assisté’ te ondervragen, deze termijn laat de aanwezigheid van een advocaat toe bij 

het verhoor. Zij verdachten er hem van betrokken te zijn bij een gewapende overval. Toch 

werd de man in afwezigheid van een advocaat ondervraagd, terwijl hij hier meermaals om 
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gevraagd had.
189

 Stojkovic werd in België verhoord in aanwezigheid van een Franse onder-

zoeksrechter en twee Franse politiebeambten.
190

 Hij bekende de betrokkenheid bij een gewa-

pende overval in Frankrij en werd in Frankrijk veroordeeld voor die feiten op basis van onder 

andere de verklaringen die hij aflegde voor de Belgische autoriteiten.
191

 

Stojkovic stapte naar het EHRM en deed beroep op de schending van zijn rechten van verde-

diging, aangezien hij geen bijstand kreeg tijdens het verhoor.
192

 Het EHRM stelde de klacht 

tegen België onontvankelijk gezien de laattijdigheid. De klacht tegen Frankrijk daarentegen is 

wel ontvankelijk.
193

 Frankrijk werd veroordeeld voor schending van art. 6.3, c) in samenhang 

met art. 6.1 EVRM. Het EHRM oordeelt dat er wel degelijk redenen waren om de verhoorde 

als verdachte te zien, waardoor hij toegang moest krijgen tot een advocaat.
194

 Artikel 1 

EVRM stelt dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat het EVRM wordt gerespecteerd zowel 

binnen hun rechtsgebied als bij de handelingen gesteld door organen buiten hun rechtsgebied. 

 De Franse onderzoeksrechter en de twee Franse politieambtenaren hadden dus de verant-

woordelijkheid de Belgische autoriteiten erop te wijzen dat de bijstand van een advocaat 

noodzakelijk was omwille van het verhoor van de verdachte als ‘témoin assisté’.
195

 Frankrijk 

was dus veroordeeld voor verhoor waar het Belgisch recht van toepassing was waardoor er 

geen rechtsbijstand was voorzien. Het Hof stelt dat de Belgische wetgeving artikel 6.3, c) 

EVRM schendt maar kon dus een veroordeling voorkomen.
196

 De uitspraak van het EHRM 

geeft aan dat de staat die de rechtshulp vraagt verplicht is te waken over de naleving van art. 6 

EVRM.
197

 

België ontloopt dus opnieuw een veroordeling van het EHRM in verband met rechtsbijstand 

tijdens het politioneel verhoor. 
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4. BESLUIT  

 

De nationale lidstaten zijn verantwoordelijk voor de toepassing van de rechten en vrijheden 

die beschreven staan in het EVRM binnen hun staat. De Belgische wetgever is dus verant-

woordelijk voor de rechten en vrijheden vorm te geven binnen onze nationale rechtsorde. De 

wetgever krijgt hiervoor een grote beoordelingsruimte, hoewel deze beperkt is door de recht-

spraak van het EHRM. Burgers die schendingen vaststellen van hun rechten, kunnen hiervoor 

aankloppen bij het EHRM die dan uitspraak doet over de zaak of er al dan niet een schending 

van de bepalingen van het EVRM vast te stellen is. 

Artikel 6 van het EVRM handelt over het recht op een eerlijk proces. Men tracht dit te waar-

borgen door onder andere het recht op bijstand van een advocaat (art. 6.3, c) EVRM. Het 

EVRM is een dynamisch en evolutief instrument waardoor het bepaalde rechten en vrijheden 

doorheen de tijd anders zal interpreteren. Dit was ook het geval bij het artikel 6 van het Euro-

pees verdrag. Het politioneel verhoor zonder bijstand van een raadsman vormde vroeger geen 

schending van het recht op een eerlijk proces. Sinds het Salduz-arrest daarentegen is de bij-

stand van een raadsman vanaf het eerste verhoor of de vrijheidsberoving een belangrijk ele-

ment om te kunnen spreken van een eerlijk proces. 

Het standpunt van het EHRM in verband met de bijstand van een advocaat tijdens het 

(voor)onderzoek is doorheen de tijd geëvolueerd. Het Europees Hof heeft zich reeds vóór het 

Salduz-arrest meerder malen uitgesproken omtrent de rechtsbijstand.  

Zo bepaalde het EHRM in het arrest Can dat het recht op vrij overleg tussen de verdachten en 

zijn advocaat in het voorbereidend onderzoek mogelijk moet zijn, gelet op de taken die hij 

moet vervullen in deze fase van het onderzoek. In de zaak Imbrioscia benadrukte het EHRM 

voor de eerste maal het belang van art. 6 op het vooronderzoek. De verdachte moet vanaf het 

vooronderzoek toegang krijgen tot een advocaat. De afwezigheid van een advocaat zou een 

schending van art. 6 opleveren. Of de afwezigheid van de raadsman tijdens het vooronderzoek 

al dan niet een schending van art. 6 EVRM zou opleveren, moet beoordeeld worden in het 

licht van de gehele strafprocedure. In de zaak Murray gaat het EHRM op hetzelfde echelon 

door. Uit deze zaak kan afgeleid worden dat het Hof van mening was dat de advocaat rechts-

bijstand moet kunnen verlenen aan de verdachte voorafgaand aan het eerste politieverhoor, 

gezien de advocaat de verdachte advies moet kunnen geven bij belangrijke beslissingen die 

een invloed kunnen hebben op het verdere verloop van het onderzoek en de vervolging.  Het 
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consultatierecht lijkt hiermee vaste rechtspraak geworden. Indien er een beperking vastgesteld 

wordt, moet er worden nagegaan of dit het eerlijke karakter van het proces in zijn geheel al 

dan niet aantast. In de zaken Magee en Brennan worden deze zaken herbevestigd. Het EHRM 

beklemtoont in de zaak Brennan dat het consultatierecht moet gebeuren in afwezigheid van 

een derde persoon. Het moet gaan om een vertrouwelijk overleg tussen advocaat en verdachte. 

Uit voorgaande arresten kunnen we afleiden dat de toegang tot een advocaat bij het verhoor, 

geen absoluut karakter heeft. De afwezigheid van de advocaat mag het recht op een eerlijk 

proces niet aantasten. 

Het duurde tot november 2008 alvorens het EHRM zich duidelijk had uitgesproken over de 

toegang tot een advocaat in het vooronderzoek. In de zaak Salduz werd een minderjarige ver-

dachte veroordeeld tot een gevangenisstraf op basis van afgelegde incriminerende verklarin-

gen, zonder bijstand van een advocaat. De Grote Kamer van het EHRM oordeelde dat er een 

schending was van het art. 6 EVRM en in het bijzonder art. 6 §3, c) EVRM. De verdachte 

moet de mogelijkheid hebben een advocaat te raadplegen voor en tijdens het eerste politioneel 

verhoor. Deze toegang tot een raadsman kan enkel beperkt worden indien er grondige redenen 

zijn. Indien de verdachte incriminerende verklaringen aflegt in afwezigheid van een advocaat, 

mogen deze niet gebruikt worden als bewijs voor de veroordeling.  

Sinds het Salduz-arrest heeft het Hof deze rechtsbijstand in verschillende navolgende arresten 

geconcretiseerd. Dikwijls wordt er bij deze uitspraken verwezen naar het Salduz-arrest en stelt 

men vast dat er geen reden is om af te wijken van deze rechtspraak.
198 

Het is duidelijk dat het 

gaat om vaste rechtspraak, waarvan zelden of nooit wordt afgeweken. 

De uitspraak van het EHRM in de zaak Panovits bevestigde hetgene dat in het Salduz-arrest 

besloten werd. Uit dit arrest kon ook worden afgeleid dat de verdachte in principe niet moet 

vragen om de rechtsbijstand en wanneer dit verzoek dus uitblijft, dit zeker niet mag gezien 

worden als afstand van het bijstandsrecht. Het is de verplichting van de autoriteiten om de 

verdachte in te lichten over zijn rechten. Afstand van dit bijstandsrecht kan enkel gedaan wor-

den in onbetwistbare bewoordingen en op voorwaarde dat de verdachte voldoende ingelicht 

werd over de mogelijke gevolgen van deze afstand. 

Het arrest Shabelnik V. Oekraïne bevestigde opnieuw wat reeds uit vorige arresten afgeleid 

kon worden. De verdachte heeft het recht op bijstand tijdens het politioneel verhoor. Deze 

rechtsbijstand is vereist voor de effectieve uitoefening van het recht op een eerlijk proces. Op 
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die manier kan hij juridisch advies geven tijdens het politioneel verhoor. Ook in de zaak Day-

anan wordt dit nogmaals herbevestigd.  

Uit de zaak Zaichenko kon besloten worden dat bij een vaststelling van heterdaad een verkla-

ring kon worden afgenomen zonder noodzakelijke tussenkomst van een raadsman. De ver-

dachte moet hierbij voldoende gewezen worden op zijn zwijgrecht. De zaak Gäfgen is belang-

rijk omdat hieruit blijkt dat bewijsmiddelen verkregen uit verhoren die gepaard gingen met 

folteringen of dreigementen tot folteringen, niet mogen gebruikt worden bij de veroordeling. 

Men zou zich anders kunnen beroepen op schending van art. 3 en art. 6 EVRM. 

Het feit dat er in de nationale wetgeving niets staat over de bijstand van een advocaat tijdens 

het verhoor, wil niet zeggen dat dit een rechtvaardiging vormt om deze te weigeren. Het 

EVRM heeft voorrang op de nationale wetgeving. In de zaak Bouglame zou België hiervoor 

veroordeeld zijn geweest, was de verdachte ten gronde niet vrijgesproken. Het Hof benadruk-

te in de zaak Brusco dat de verdachte vanaf het moment van zijn aanhouding recht heeft op 

bijstand door een advocaat. De verdachte heeft ook gedurende de verhoren recht op rechtsbij-

stand. Het is belangrijk dat de advocaat de verdachte kan wijzen op zijn zwijgrecht en het 

recht om zichzelf niet te beschuldigen. België ontliep voor de tweede maal een veroordeling 

van het EHMR in de zaak Stojkovic. 



 

 
De Salduz-wet bekeken door een blauwe bril. De impact van de Salduz-wet op de politie: één jaar na implementatie. 

48 

Deel 2: De Salduz-wet 

Na lang wachten heeft de Belgische wetgever dan uiteindelijk toch een regeling uitgewerkt 

met betrekking tot de bijstand van de advocaat bij het verhoor.
199

 In vergelijking met andere 

landen waar de rechtsbijstand nog niet aanwezig was op het moment van het Salduz-arrest, is 

de Belgische wetgeving vrij laat tot stand gekomen. De wet van 13 augustus 2011 tot wijzi-

ging van het Wetboek van Strafvordering en de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopi-

ge hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid werd benomen 

rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te wor-

den bijgestaan, zou een antwoord moeten bieden op de Salduz-rechtspraak.
200

 Afhankelijk van 

de categorie van de persoon, zal deze persoon andere rechten krijgen in verband met de 

rechtsbijstand. Doordat art 6 §3 , c) niet bepaald wat de draagwijdte is van deze bepaling, 

hebben de lidstaten de vrije keuze om dit recht te waarborgen voor zover deze concreet en 

effectief is. Ze hebben dus een zekere beoordelingsruimte om de voorwaarden en de inhoud 

van het recht op bijstand van een advocaat te bepalen. Maar deze is niet onbeperkt. De wetge-

ver mag geen afbreuk doen aan de rechtspraak van het EHRM.
201

 
202

 

In dit deel zullen eerst kort enkele krachtlijnen van de Salduz-wet besproken worden. Nadien 

wordt ingegaan op de inhoudelijke regels van de wet van 13 augustus 2011 (de Salduz-wet). 

Ten slotte wordt de impact van de implementatie van de Salduz-wet op de politie(werking) 

besproken. Er wordt gekeken naar wat de belangrijkste bedenkingen waren voor de imple-

mentatie en of deze 1 jaar later volgens de politie al dan niet terecht waren. 
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1.  Principes die ten grondslag liggen aan de Salduz 

 

Het is belangrijk om enkele principes die aan de grondslag van de Salduz-rechtspraak liggen 

en waarnaar dus regelmatig verwezen wordt in de uitspraken van het EHRM, te verklaren.
203

 

Om deze principes te waarborgen is de bijstand van een advocaat noodzakelijk. 

 

1.1  Het nemo-tenetur beginsel en het zwijgrecht 

Het nemo-tenetur beginsel is een internationaal erkend rechtsbeginsel dat mee de kern vormt 

van het recht op een eerlijk proces.
204

 Dit beginsel, dat inhoud dat niemand verplicht kan wor-

den zichzelf te beschuldigen, is niet uitdrukkelijk verwoord in art. 6 van het EVRM,
205

  maar 

kan worden afgeleid uit de interpretatie die het Hof aan dit artikel heeft verleend in zijn recht-

spraak.
206

 

Een verdachte kan niet verplicht worden mee te werken aan zijn eigen vervolging en veroor-

deling. Hoewel dit beginsel ruimer is, is het onlosmakelijke verboden met het zwijgrecht. Het 

zwijgrecht houdt in dat men niet gedwongen kan worden verklaringen af te leggen of te ant-

woorden op vragen die gesteld worden tijdens het verhoor.
207 

De verdachte heeft dus het recht 

om te zwijgen of zelfs om te liegen, maar hij mag en kan wel verhoord worden.
208

 De politie 

mag tijdens dit verhoor de verdachte niet onder ongeoorloofde druk zetten of geen dwang of 

pressie gebruiken om hem tot een bekentenis te dwingen.
209

 

Indien de verdachte gebruik maakt van zijn zwijgrecht, mag de rechter dit niet zien als een 

soort schuldbekentenis.
210

 Dit zwijgrecht is niet absoluut Dit wil zeggen dat in bepaalde om-

standigheden de verdachte toch verplicht is bepaalde zaken kenbaar te maken en mee te wer-

ken aan het onderzoek. Hij kan bijvoorbeeld verplicht worden een bloed- of DNA-staal te 
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leveren aan de onderzoekers.
211

 De verdachte kan vanaf het contact met actoren van de straf-

rechtsbedeling, gebruik maken van dit zwijgrecht.212 

 

1.2  Cautieplicht 

De cautieplicht houdt in dat de verdachte moet ingelicht worden over zijn zwijgrecht en het 

recht zichzelf niet te beschuldigen, alvorens hij aan het verhoor onderworpen wordt. Deze 

cautieplicht moet gebeuren voor de start van het eerste verhoor. In België was men vóór de 

Salduz-wet niet verplicht de verdachte te wijzen op zijn zwijgrecht, waardoor deze cautie-

plicht nergens wettelijke geregeld was. De rechten van zijn verdediging mochten hierdoor 

weliswaar niet geschonden worden.
213

 Zoals beschreven zal worden in het deel ‘inhoudelijke 

regels van de Salduz-wet’, is dit vandaag de dag in de praktijk wel verplicht zodat we kunnen 

spreken van een concreet en effectief zwijgrecht. In de Salduz-wet heeft men ervoor gekozen 

een dubbele cautieplicht in te voeren. De verdachte wordt zowel voor zijn zwijgrecht als de 

toegang tot de advocaat geïnformeerd.
214

 De verdachte moet geïnformeerd worden over zowel 

zijn zwijgrecht als zijn recht op toegang tot een advocaat.
215

 De gerechtelijke autoriteiten 

hebben de verplichting om voorafgaand aan het politieverhoor de verdachte te informeren 

over zijn recht op stilzwijgen en zijn bijstandsrecht ven een advocaat.
216

 

 

1.3  Wapengelijkheid 

Het recht op een eerlijk proces, veronderstelt wapengelijkheid. De verdachte moet dezelfde 

kansen en mogelijkheden krijgen zoals andere partijen.
217

 Om aan dit principe te voldoen, 
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moet de verdachte, die zich tijdens het vooronderzoek in een kwetsbare positie zit, bijstand 

krijgen van zijn advocaat.
218

 

 

In het licht van deze beginselen is het noodzakelijk van bij het begin van een onderzoek toe-

gang te hebben tot een advocaat.
219

 De advocaat zou door de bijstand zowel een beschermen-

de als controlerende functie kunnen uitoefenen. Hij kan de cliënt beschermen door hem te 

duiden op zijn rechten, zoals het recht om te zwijgen en het recht zichzelf niet te beschuldi-

gen.220 De advocaat kan ervoor zorgen dat er voldaan wordt aan de cautie plicht en zal er zo 

op toezien dat er geen zelf-incriminerende verklaring worden afgelegd. De bijstand zorgt er-

voor dat de verdachte concreet en effectief geïnformeerd wordt over het recht zichzelf niet te 

moeten beschuldigen
221

 en dat er kan nagegaan worden in welke mate het wenselijk is het 

zwijgrecht in te roepen.
222

 Het Hof heeft dus een adviserende taak. Daarnaast zou de advocaat 

een zekere controle kunnen uitoefenen. Hij kan de verdachte beschermen tegen ongeoorloofde 

druk en een slechte behandeling door de politie.
223

 De aanwezigheid van de advocaat kan dus 

leiden tot een wapengelijkheid tussen de verschillende partijen.224 
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2. Inhoudelijke regels Salduz-wet 

De wet van 13 augustus tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 

20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoor en aan 

elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advo-

caat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan. Met deze wet beoogt de wetgever ge-

volg te geven aan talrijke arresten van het EHRM waarin gesteld werd dat het recht van ver-

dediging en het recht op een eerlijk proces in de regel geschaad zijn als incriminerende ver-

klaringen die afgelegd werden tijdens het politieverhoor zonder mogelijkheid van bijstand van 

een advocaat, gebruikt worden voor een veroordeling.
225

 

Deze rechtspraak voorziet nieuwe rechten voor verdachten. Deze rechten zijn verschillend 

voor gearresteerde verdachten dan voor verdachten die nog steeds in vrijheid zijn.
226

 

 

Hieronder worden kort de belangrijkste veranderingen besproken met betrekking tot de nieu-

we Salduz-wet. Eerdere rechten, waaraan de Salduz niets veranderd heeft, zijn nog steeds van 

toepassing. Hieronder zullen enkel deze rechten besproken worden die te maken hebben met 

het politioneel verhoor. Zo is er bijvoorbeeld ook een wijzing van art. 62 Sv. in verband met 

het plaatsbezoek, maar daar ga ik mij in deze verhandeling niet op focussen. We baseren ons 

op de Salduz-wet beschreven in het staatsblad en de Col 8/2011, dit is een omzendbrief van 

het college van Procureurs-Generaal bij de Hoven van Beroep. 

 

Voorafgaande mededelingsverplichting aan elke ondervraagde. 

Het verhoor van elke persoon, ongeacht of het nu een slachtoffer, getuige, aangever of ver-

dachte is, begint met de korte mededeling van de feiten waarover de persoon wordt onder-

vraagd.
227

 Het is niet de bedoeling een uitgebreide toelichting te geven van de feiten. Dit zou 

ook niet altijd mogelijk zijn omdat de feiten meestal nog niet vast staan in dit stadium van de 

procedure en het eerste verhoor juist tot doel heeft de feiten te reconstrueren en de waarheid 
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aan het licht te brengen. Het gaat dus enkel om een juridische omschrijving of kwalificatie.
228

 

De persoon wordt ook meegedeeld dat hij kan vragen alle vragen die hem worden gesteld en 

alle antwoorden die hij geeft, genoteerd worden in de gebruikte bewoordingen. Hij kan vragen 

om bepaalde opsporingshandelingen te verrichten of een bepaalt verhoor af te nemen en hij 

wordt in kennis gesteld dat zijn verklaringen als bewijs in rechte kunnen worden gebruikt. Er 

moet hem ook op gewezen worden dat hij niet verplicht is zichzelf te beschuldigen. Men 

spreekt van het ‘zwijgrecht licht’.
229

 

De verhoorde heeft, net zoals voordien, nog steeds het recht gebruik te maken van de docu-

menten in zijn bezit, het proces-verbaal (PV) na te lezen, het verhoor af te leggen in de taal 

naar keuze en het is de verplichting in het PV het verloop van het verhoor te laten vermel-

den.
230

 

Al deze elementen moeten nauwkeurig in het proces-verbaal van verhoor opgenomen worden 

en de rechten moeten de ondervraagde persoon overhandigd worden alvorens er met het ver-

hoor gestart kan worden. 

De Salduz-wet heeft dus aan de verhoorde twee nieuwe rechten toegekend, namelijk de be-

knopte mededeling van de feiten waarover het verhoor zal gaan en de mededeling van het 

recht zichzelf niet te beschuldigen.
231

 

 

Voorafgaande mededelingsverplichting aan elke verdachte 

Indien wordt overgegaan tot een verhoor van een persoon aangaande misdrijven die hem ten 

laste kunnen worden gelegd, gelden nog steeds de hierboven vermelde mededelingen.  

Indien een persoon als verdachte verhoord wordt, komt daarbij nog de bijkomende informa-

tieplicht dat hij niet alleen niet verplicht is zichzelf te beschuldigen, maar dat hij na de be-
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kendmaking van zijn identiteit ook de keuze heeft een verklaring af te leggen, te antwoorden 

op de gestelde vragen of te zwijgen. Dit wordt ook wel het ‘zwijgrecht in de zware versie’ 

genoemd. Zoals we reeds gezien hebben, mag de rechter het zwijgen van de verdachte niet 

beschouwen als een bekentenis. Het mag dus niet het enige of hoofdzakelijke bewijs zijn om 

een veroordeling op te steunen. Dit zwijgrecht heeft geen absoluut karakter. De verdachte kan 

wel verplicht worden tot een aantal dingen, zoals de afname van een DNA- of bloedstaal.
232

 

Indien een verdachte van zijn vrijheid wordt beroofd, moet hem ook worden meegedeeld dat 

hij het recht heeft op een vertrouwelijk overleg vóór het eerstvolgende verhoor en rechtsbij-

stand tijdens de verhoren die plaatsvinden de eerste 24 uur na zijn vrijheidsberoving. Indien 

het gaat om een verdachte die niet van zijn vrijheid beroofd is, heeft deze enkel recht op het 

vertrouwelijk overleg. 

De cautieplicht, de verplichte mededeling aan de verhoorde dat hij niet verplicht is zichzelf te 

beschuldigen en het vermelden van het zwijgrecht, worden ingevoerd. Het is belangrijk nog 

even mee te geven dat het zwijgrecht in de zware versie enkel toekomt aan de verdachten. 

Enkel zij kunnen weigeren om een verklaring af te leggen. Slachtoffers en getuigen kunnen 

niet worden gedwongen zichzelf te beschuldigen, maar kunnen in bepaalde gevallen wel ver-

plicht worden een verklaring af te leggen. Zij beschikken dus over het ‘zwijgrecht lichte ver-

sie’.
233

 

Schriftelijke verklaring van rechten 

Personen die worden verhoord als verdachte, ongeacht of ze van hun vrijheid zijn beroofd, 

krijgen een schriftelijke verklaring van hun rechten voorafgaand aan het eerste verhoor.
234

 

Overgangsbepaling 

Verhoorders beoordelen de hoedanigheid van de ondervraagde tijdens het verhoor. Het is mo-

gelijk dat een persoon van hoedanigheid verandert tijdens het verhoor. Zo kan het zijn dat er 

tegen een getuige belastende bewijzen opduiken waardoor hij als een verdachte zal aanzien 

worden. De betrokkene moet vanaf dat moment ingelicht worden over de rechten die hem 
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toekomen in die hoedanigheid. Indien een verdachte van zijn vrijheid wordt beroofd, dient hij 

onmiddellijk ingelicht te worden over de rechten die hij ontvangt omwille van zijn arrestatie. 

De overstap van hoedanigheid dient te gebeuren alvorens er eventuele zelf-incriminerende 

verklaringen worden afgelegd.
235

 Deze rechten moeten schriftelijk overhandigd worden.  

Indien er twijfel is, is het goed te kiezen voor de meest ingrijpende regeling. Ook kan de pro-

cureur des Konings gecontacteerd worden, zodat hij hieromtrent een beslissing kan maken. 

Consultatierecht 

De grootste invloed die uitgaat van de Salduz-wet heeft betrekking op het consultatie- en bij-

standsrecht van de verdachte. Alvorens deze consultatie- en bijstandsrecht te bespreken, is het 

van belang te weten dat de verdachten worden ingedeeld in 4 categorieën om te bepalen in 

welke mate ze zich op deze rechte kunnen beroepen. 

De eerste categorie, dit zijn de getuigen, benadeelden en slachtoffers, heeft geen recht op con-

sultatie of bijstand bij het verhoor. Verdachten die niet van hun vrijheid zijn beroofd en waar-

bij de feiten een straf van minder dan 1 jaar opleveren of verdachten van verkeersmisdrijven 

vormen de tweede categorie. Zij hebben evenmin recht op consultatie of rechtsbijstand tijdens 

het verhoor. De derde categorie zijn de verdachten die niet van hun vrijheid zijn beroofd maar 

waarbij de feiten kunnen leiden tot een aanhoudingsbevel. De verdachten uit deze categorie 

hebben enkel recht op een voorafgaand vertrouwelijk overleg met de advocaat. Zij kunnen al 

dan niet schriftelijk worden uitgenodigd voor een verhoor. De vierde categorie, de gearres-

teerde verdachten, hebben recht op zowel de consultatie als de bijstand van een advocaat tij-

dens het verhoor. 

In deze masterproef zal het enkel gaan om de categorieën 3 en 4.  

Verdachten uit categorie 3 en 4 hebben recht op een voorafgaande consultatie met hun advo-

caat. De manier waarop dit gebeurt, verschilt bij beide categorieën. 

De verdachten die niet van hun vrijheid zijn beroofd en schriftelijk een uitnodiging hebben 

gekregen worden geacht reeds contact te hebben met hun advocaat alvorens ze zich komen 

aanmelden op het politiebureau. Het verhoor kan dus niet eenmalig worden uitgesteld om toch 

nog een advocaat te raadplegen. Zijn rechten worden hem duidelijk vermeld in de uitnodiging 

die hij krijgt toegestuurd. Deze uitnodiging moet bij het PV bijgevoegd worden. 
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Verdachten van de derde categorie, die geen schriftelijke uitnodiging hebben gekregen waarin 

hun rechten vermeld staan, hebben de kans het eerste verhoor eenmalig uit te stellen zodat 

zijn alsnog een advocaat kunnen raadplegen. Doordat de verdachte niet van zijn vrijheid is 

beroofd, kan dit consultatierecht soepel worden toegepast. Het verhoor kan dus worden ver-

plaatst naar een andere datum ofwel wordt er gewacht tot de advocaat aanwezig is of zelfs 

telefonisch overleg is mogelijk.
236 

Verdachten van categorie 3 beschikken over hun vrijheid 

van komen en gaan en kunnen dus op eigen initiatief een advocaat raadplegen indien zij dit 

wensen.
237

 

Ook verdachten uit de 4
de

 categorie hebben het recht op het voorafgaand vertrouwelijk over-

leg met de advocaat. 

Het consultatierecht houdt in dat de verdachte recht heeft om vertrouwelijk overleg te plegen 

met een advocaat voor het eerste verhoor De politie contacteert dan de permanentiedienst van 

de Orde van de Vlaamse Balies. De permanentiedienst neemt contact op met een gekozen 

advocaat of een advocaat van dienst.
 238

 De advocaat krijgt na het contact twee uur de tijd om 

ter plaatse te komen. Eens de advocaat ter plaatse is, kan men beginnen met het vertrouwelijk 

overleg dat 30 min kan duren waarna het verhoor aanvangt. Indien het voor de advocaat on-

mogelijk is om tijdig aanwezig te zijn, kan het verhoor toch aanvangen na telefonisch overleg 

tussen verdachte en de permanentiedienst.
239

 

Het consultatierecht geldt enkel vóór het eerstvolgende verhoor na zijn vrijheidsberoving, 

gezien de kwetsbare situatie van de verdachte.
240

 De verdachte kan dus geen consultatierecht 

eisen voorafgaand aan het tweede verhoor of het latere verhoor door de onderzoeksrechter.
241

 

De verdachte heeft in principe wel recht op vrij verkeer met de raadsman dat geldt vanaf de 

politiedetentie en wat niet beperkt is tot een eenmalig contact.
242

 Het zal dus op eigen verant-

woordelijkheid van de verdachte zijn om bij de navolgende verhoren regelmatig contact te 
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houden met zijn advocaat. De verdachte heeft wel het recht om een nieuw verhoor te vragen 

na overleg met zijn advocaat. Maar dit kon al op basis van de huidige wetgeving.
243

 

Het overleg met de advocaat heeft volgens de Salduz-rechtspraak in de eerste plaats tot doel 

om het zwijgrecht van de verdachte effectief te maken en te garanderen zodat de verdachte 

met kennis van zaken en op grond van objectieve informatie de beslissing kan nemen om al 

dan niet een verklaring af te leggen. Dit zal dus ter sprake komen tijdens het voorafgaand ver-

trouwelijk overleg. Verder kunnen de volgende zaken in dit voorafgaandelijk overleg aan bod 

komen: informatie inzake de procedure en de rechten van de verdachte in het algemeen, be-

spreking van de zaak en organisatie van de verdediging, zoeken naar ontlastende bewijzen, 

voorbereiding van de ondervraging, morele ondersteuning.
244

 

Bijstandsrecht 

Het bijstandsrecht komt enkel toe aan verdachten die worden verhoord voor misdrijven die 

vatbaar zijn voor voorlopige hechtenis en die effectief van hun vrijheid zijn beroofd.  

De wet regelt enkel de eerste contactname met de advocaat voor het consultatie- en bijstands-

recht, door te werken met de permanentiedienst. Voor de volgende verhoren binnen de 24 uur 

is er ook een bijstandsrecht voorzien. Indien het eerste verhoor, na telefonisch overleg met de 

permanentiedienst, wordt aangevat zonder de advocaat omwille van diens laattijdigheid, kan 

deze bijstand verlenen vanaf zijn aankomst. Het verhoor kan eenmalig onderbroken worden 

voor bijkomend vertrouwelijk overleg van 15 min. Dit kan op verzoek van de ondervraagde 

persoon of van de advocaat. Ook indien er nieuwe strafbare feiten tijdens het verhoor aan het 

licht komen die geen verband houden met de feiten die ter kennis werden gebracht, kan het 

verhoor 15 min onderbroken worden. 

De bijstand van de advocaat heeft uitsluitend tot doel toezicht mogelijk te maken op: 

- De eerbiediging van het recht zichzelf niet te beschuldigen en de keuzevrijheid om een 

verklaring af te leggen, te antwoorden op de gestelde vragen of te zwijgen. Het gaat 

dus om de eerbiediging van het zwijgrecht. 
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- De wijze waarop de ondervraagde persoon tijdens het verhoor wordt behandeld, in-

zonderheid op het al dan niet kennelijk uitoefenen van ongeoorloofde dwang of druk. 

- De kennisgeving van de in artikel 47bis SV bedoelde rechten van verdediging van de 

regelmatigheid van het verhoor. 

De advocaat kan onmiddellijk in het proces-verbaal van het verhoor melding laten maken van 

de schendingen van deze rechten die hij meent vast te stellen. Het is dan ook aangewezen in-

dien een advocaat een verhoor bijwoont hem de vraag te stellen of hij opmerkingen heeft met 

betrekking tot het verhoor, en zijn antwoord in het proces-verbaal op te nemen. 

Tijdens het verhoor mag de cliënt de advocaat niet zien, zodat men niet kan communiceren 

met elkaar. Deze moet plaats nemen achter de cliënt. 

Afstand van de rechtsbijstand 

De verdachte van categorie 3 (zonder schriftelijke uitnodiging) en 4, moet niet expliciet af-

stand doen van het consultatierecht. Hij kan zelf beslissen om al dan niet een advocaat te con-

tacteren alvorens zich aan te melden aan het politiebureau. 

Enkel een meerderjarige verdachte uit categorie 3 en 4 kan vrijwillig en weloverwogen af-

stand doen van zijn consultatie- en bijstandsrecht. Minderjarigen kunnen geen afstand doen. 

Er is hierbij een klein verschil tussen deze twee categorieën. Bij beide moet de afstand vrij-

willig en weloverwogen gebeuren. Dit houdt in dat bij verdachten die van hun vrijheid zijn 

beroofd, dit enkel kan na vertrouwelijk telefonisch contact met de permanentiedienst. De 

permanentiedienst zal de betrokkene wijzen op de gevolgen van afstand van zijn recht. Tele-

fonisch contact met deze permanentiedienst is bij verdachten van de derde categorie niet no-

dig. De te ondervragen persoon moet schriftelijk afstand doen in een door hem gedateerd en 

ondertekend document.
245

 De vraag naar afstand van het recht op een vertrouwelijk overleg 

en/of bijstand van een advocaat tijdens het verhoor wordt bijgevolg best gelijktijdig gesteld 

vóór de eerste ondervraging en opgenomen in hetzelfde document. 

Ook van al deze elementen wordt melding gemaakt in het proces-verbaal van het verhoor. 
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Tolk 

Een te verhoren persoon kan zich in een andere taal dan die van de procedure uitdrukken. De 

taal wordt meegedeeld aan de advocaat. Het geniet de aanbeveling dezelfde beëdigde tolk te 

laten bijstaan zowel tijdens het vertrouwelijk overleg als bij het verhoor.
246

 

Bevel tot verlenging 

In de grondwet is voorzien dat een persoon maximaal 24 uur van zijn vrijheid mag beroofd 

worden zonder rechterlijk bevel.
247

 Dit is een korte termijn die door de Salduz-rechten nog 

korter wordt. In art. 15bis VHW wordt de mogelijkheid voorzien om de termijn van 24 uur 

eenmalig te verlengen wanneer er ernstige aanwijzingen zijn van schuld en voor zover bijzon-

dere omstandigheden van de zaak dit verantwoorden. Door de verlenging, door de onder-

zoeksrechter, krijgt de verdachte opnieuw recht op eenmalige consultatie gedurende dertig 

minuten. Het bijstandsrecht blijft gedurende deze termijn ook gewaarborgd.
248

 Tegen de be-

slissing van de onderzoeksrechter is geen rechtsmiddel voorzien(art. 15bis, 5de lid VHW). 

Het bevel tot verlenging moet worden betekend voor het verstrijken van de eerste 24- uurs-

termijn. Een schending kan leiden tot de onmiddellijke invrijheidstelling van de verdachte. De 

vrijheidsbeneming die het gevolg is van dat bevel mag niet langer duren dan vierentwintig uur 

te rekenen vanaf de betekening van het bevel. 

 

Geheimhoudingsverplichting voor de advocaat 

Art. 47bis, §7 Sv. verplicht de advocaat tot geheimhouding van alle informatie waarvan hij 

kennis krijgt door het verlenen van bijstand tijdens de verhoren door de politie of door de on-

derzoeksrechter tijdens de voorlopige hechtenis. 

Afwijkingen mogelijk 

De onderzoeksrechter of de procureur des Konings kan met een met redenen omklede beslis-

sing afwijken van het consultatie- en bijstandsrecht voor verdachten van de vierde categorie 
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voor zover bijzondere omstandigheden van de zaak en dwingende redenen dit verantwoor-

den.
249

 

Sanctie 

Indien een verhoor niet verloopt zoals vastgelegd, kan de verdachte zijn veroordeling niet 

enkel gesteund zijn op de verklaringen die de verdachte tijdens het politioneel verhoor heeft 

afgelegd. Deze verklaringen kunnen wel nog gebruikt worden als steunbewijs. Er is dus spra-

ke van een beperkte bewijsuitsluiting. Een veroordeling is nog steeds mogelijk, maar deze 

mag niet enkel gebaseerd zijn op die verklaringen afgelegd in strijd met de wettelijke bepalin-

gen. Indien op correcte wijze afstand gedaan werd van de rechten voortkomend uit de Salduz-

wet, dan is de afgelegde verklaring toch rechtsgeldig en kan deze wel gebruik worden bij de 

veroordeling.
 250

 

Bijkomende rechten 

Iedere verdachte die van zijn vrijheid is beroofd, heeft het recht dat een persoon over zijn 

aanhouding wordt ingelicht. Indien er ernstige redenen bestaan kan de procureur des Konings 

of de onderzoeksrechter bij een met reden omklede beslissing deze inlichting uitstellen voor 

de duur die hij noodzakelijk acht om de belangen van het onderzoek te beschermen.   

Eenieder die van zijn vrijheid is beroofd, heeft ook nog het recht op medische bijstand. 
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3. De Salduz-wet: 1 jaar na implementatie 

 

Tot vreugde van velen en protest en wantrouwen van anderen, is de Salduz-wet sinds 1 janua-

ri 2012 in werking getreden. 

Iedereen was ermee akkoord, het ontstaan van de Salduz in België zou grote gevolgen hebben 

en leiden tot een nieuwe situatie voor alle actoren.
251 

De rechtsbijstand zou een enorme in-

vloed hebben op de organisatie van de politie, advocatuur en magistratuur.
252

 Maar iemand 

kon echter met zekerheid voorspellen hoe groot de invloed van de wetswijziging zou zijn. Er 

gingen vanuit de drie beroepscategorieën verschillende meningen op, er waren voor- en te-

genstanders. Verandering gaat immers altijd gepaard met een deel vreugde en een deel weer-

stand! 

Zoals voorafgaandelijk vermeld, wordt de focus in deze masterproef op de lokale politie ge-

legd waarbij de aandacht voornamelijk gaat naar Salduz-zaken van categorie 3 (verdachten 

niet van hun vrijheid beroofd) en categorie 4 (gearresteerde verdachten). Maar ook de advoca-

tuur en magistratuur hebben elk hun redenen om voor-of tegenstander te zijn van deze wet, 

maar wegens de focus van mijn masterproef laat ik deze niet aan bod komen. De nieuwe wet-

telijke bepalingen, nieuwe werkprocessen en de komst van een derde partij tijdens het ver-

hoor, zorgen voor onduidelijkheid en onzekerheid bij de politie.
253

 Vanuit de hoek van de 

politie was het wantrouwen voor de Salduz zeer groot.
254

 

In dit deel van de masterproef zal weergegeven worden op welke vlakken de politie weerstand 

bood tegenover de implementatie van de Salduz-wet en welke voordelen de voorstanders hier-

in zagen. Per onderdeel zal besproken worden hoe dit 1 jaar later wordt ervaren. Hiervoor zal 

gebruik gemaakt worden van de informatie verkregen uit de afgenomen interviews en de ge-

vonden literatuur hieromtrent. Een belangrijke bron hierbij is de (eind)evaluatie van de Sal-

duz-wet georganiseerd door de Dienst voor Strafrechtelijk Beleid (DSB). De interviews zijn 

afgenomen van inspecteurs van de interventie en de lokale recherche uit twee verschillende 

politiezones Oost-Vlaanderen. Het is belangrijk in het licht van de interpretatie van de resulta-
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ten mee te geven dat in 1 van deze politiezones, de zaken categorie 4 waarmee de interventie 

wordt geconfronteerd, overdragen worden aan de lokale recherche. De interventie zal dus 

enkel verhoren categorie 1 – 3 doen.. 

De implementatie van de wet is vrij snel gebeurd. Er gaan meningen op die zeggen dat de wet 

zelfs te vroeg in werking is getreden voor de lokale politie waardoor de aangehaalde weer-

stand niet geheel onterecht was.
255

 Hieronder zullen we trachten na te gaan of dit werkelijk 

het geval is. 

 

3.1 Consultatie, bijstand en zwijgrecht 

 

Hier worden enkel cijfers meegegeven die een zicht geven op het gebruik van het consultatie- 

en bijstandsrecht en het zwijgrecht.  

In het eindrapport van de Salduz-wet, uitgegeven door de Dienst voor het Strafrechtelijk Be-

leid (DSB), zijn tabellen terug te vinden die weergeven hoe vaak er door de verdachte van 

categorie 3 (verdachten niet van hun vrijheid beroofd) beroep gedaan werd op het vertrouwe-

lijk overleg en hoe vaak de verdachten van categorie 4 (gearresteerde verdachten) gebruik 

maakten van het consultatie- en bijstandsrecht. Enkel de cijfers relevant voor de lokale politie 

zullen hier besproken worden. 

256
 

Tabel 1: Beroep op voorafgaand vertrouwelijk overleg – Categorie 3 

Hieruit valt af te leiden dat 77,7% van de verdachten (categorie 3) geen afstand deed van het 

voorafgaand vertrouwelijk overleg met een advocaat en ongeveer een vierde wel afstand deed. 

De personen die geen afstand deden, hadden dus de mogelijkheid een raadsman te consulte-
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ren, maar het is niet zeker of zij ook daadwerkelijk een advocaat hebben gepleegd. Deze cij-

fers zijn gebaseerd op de verhoren tussen augustus en december 2012.
257

 

258
 

Tabel 2:Beroep op voorafgaand vertrouwelijk overleg – Categorie 4  

259
 

Tabel 3: Beroep bijstand tijdens het verhoor – Categorie 4 

Tabel 2 en 3 tonen hoe vaak verdachten van categorie 4 beroep deden op het voorafgaand 

vertrouwelijk overleg en hoe vaak zij beroep deden op bijstand van een advocaat tijdens het 

verhoor.  

76, 1% van de verdachten die verhoord werden door de lokale politie maakte gebruik van het 

voorafgaand vertrouwelijk overleg. Ongeveer 70% heeft beroep gedaan op de bijstand van 

een advocaat tijdens het politioneel verhoor. 

Onderstaande ‘Grafiek 1’ toont het volgende: de meerderheid van de gearresteerde verdachten 

wensen de bijstand van een advocaat in de vorm van een voorafgaand vertrouwelijk overleg 

én de bijstand tijdens het eerste verhoor. Het gaat hier over globaal 72 % van de verdachte. 

Ongeveer 21% deed afstand van zowel het consultatie- als bijstandsrecht. 6,6% van de ver-

dachten deed enkel afstand van de bijstand tijdens het verhoor maar maakte wel gebruik van 

het voorafgaand vertrouwelijk overleg. Slecht sporadisch, nl. 0,1% deed iemand afstand van 
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het voorafgaand vertrouwelijk overleg maar maakte wel gebruik van de bijstand tijdens het 

verhoor. Het is natuurlijk niet zo dat de verdachten die de bijstand wensten, deze ook effectief 

gekregen hebben. Er werd geen rekening gehouden met onder andere de beschikbaarheid van 

een advocaat. 

260
 

Grafiek 1: Verhouding tussen beroep op bijstand en afstand – Categorie 4 

 

Uit de gegevens verzameld door de Dienst voor Strafrechtelijk beleid blijkt dat in 2012 onge-

veer de helft van de meerderjarige verdachten voor het eerste verhoor overwoog om afstand te 

doen. Uiteindelijk, na telefonisch contact met de permanentiedienst, bevestigde 45% van de 

verdachten deze afstand effectief. De ‘Grafiek 1’ geeft weer of dit om afstand van de consul-

tatie, bijstand of beide gaat.  

In België wordt er beduidend meer gebruik gemaakt van de bijstand dan in het buitenland. In 

het buitenland doet ongeveer 60% afstand.
261

  Uit de cijfers met betrekking tot de afstand van 

het recht op bijstand van een advocaat blijkt dit beduidend lager te liggen dan vooraf werd 

ingeschat.
262
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Gearresteerde verdachten en verdachten die niet van hun vrijheid zijn beroofd, maken volgens 

de eindevaluatie van de dienst strafrechtelijk beleid slechts sporadisch gebruik van hun zwijg-

recht tijdens het eerste verhoor door de lokale politie. Dit zou gaan om slechts 0,3% van de 

verhoren van niet-gearresteerde verdachten en 0,8% van de gearresteerde verdachten. 

263
 

Tabel 4: Beroep op het zwijgrecht 

  

Hoe wordt dit ervaren door de lokale politie één jaar na de implementatie van de Sal-

duz-wet? 

Afstand consultatie- en bijstandsrecht 

Uit de interviews afgenomen bij de lokale interventiedienst blijkt dat er zeer regelmatig af-

stand wordt gedaan van het bijstandsrecht. Dit komt onder meer omdat men meer geconfron-

teerd wordt met zaken Salduz 3 en het dus vaak om minder zware feiten zal gaan waardoor de 

bijstand van een advocaat als overbodig wordt ervaren door de verdachte. Bij zwaardere fei-

ten waarmee de interventiedienst te maken krijgt, wordt er minder vaak afstand gedaan. 

‘Toen de Salduz-wetgeving van kracht ging, hadden we gedacht dat ze allemaal een advocaat 

zouden raadplegen. Maar we stellen uiteindelijk vast dat er al snel een afstandsverklaring 

wordt getekend. Voor kleinere feiten denkt men vaak: ‘hoe rapper ik er vanaf ben, hoe liever’. 

Voor zwaardere feiten kan de Salduz wel nuttig zijn.’ 

 ‘Het gebeurt regelmatig dat er afstand wordt gedaan van de bijstand door een advocaat. De 

betrokkene voelt dan zelf aan dat de feiten niet al te ernstig zijn en de bijstand van een advo-

caat dus overbodig blijkt. Bij zwaardere feiten daarentegen wordt er niet zo dikwijls afstand 

gedaan van de bijstand.’ 
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‘Ik denk dat er toch een 75% afstand doet van zijn bijstandsrecht. Het gaat vaak ook over 

kleinere feiten. Bijvoorbeeld bij een caféruzie met meerdere getuigen is het niet de moeite om 

een advocaat te raadplegen.’ 

 

Bij de lokale recherche wordt dit verschillend ervaren. Er zijn inspecteurs die zeggen dat er 

regelmatig afstand wordt gedaan van het recht op bijstand, anderen daarentegen zeggen dat dit 

nog maar zelden is voorgevallen. Er wordt wel minder snel afstand gedaan dan in het begin 

van de inwerkingtreding van de Salduz.  

‘Ik heb het gevoel dat er nu minder snel afstand wordt gedaan dan in het begin van de Salduz. 

Toen dacht men: ‘neen neen, ik heb geen advocaat nodig.’ Maar nu kent men de Salduz en 

doet men er toch meestal beroep op.’ 

 

Ook bij de vraag of de overweging om afstand te doen van het bijstandsrecht na het contact 

met de permanentiedienst al dan niet veranderd, zijn er verschillende ervaringen. De ene zegt 

dat indien er een overweging is tot afstand, dat door het contact met de permanentiedienst niet 

verandert. Anderen beweerden dat de permanentieadvocaat de verdachte wel op andere ge-

dachten brengt, waardoor de persoon op zijn beslissing terug komt. Hieromtrent zijn dus ver-

schillende ervaringen. Dit zou afhangen van verschillende factoren die te maken hebben met 

de advocaat zoals motivatie en tijd. 

‘ Er wordt vaak overwogen om afstand te doen. Het hangt dan van de advocaat af of deze de 

verdachte overhaalt om al dan niet deze afstand te doen.’ 

‘De advocaat is niet altijd gemotiveerd om te komen, hij kan het druk hebben of zijn beslissing 

om te komen kan afhangen van de zwaarwichtigheid van zijn dossier.’ 

‘ Ik heb het gevoel dat de advocaat hen toch vaak overhaalt om er toch te kunnen bij zijn.’ 

‘Het gebeurt dat een verdachte door de advocaat wordt overhaalt toch gebruik te maken van 

de bijstand, maar dit gebeurt niet veel.’ 
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Zwijgrecht 

Hieromtrent zijn de meningen zeer gelijklopend. Zowel bij de lokale recherche als bij de loka-

le interventie wordt er zelden gebruik gemaakt van het zwijgrecht. Als er al gebruik gemaakt 

wordt van het zwijgrecht, heeft dit enkel betrekking op bepaalde vragen. Men heeft wel de 

indruk dat indien er gebruik gemaakt wordt van het zwijgrecht, dit op aanraden is van de 

advocaat. 

‘Er wordt echt zelden gebruik gemaakt van het zwijgrecht. Dit is meer de uitzondering dan de 

regel.’ 

‘Het gebeurt niet veel dat iemand zich beroept op zijn zwijgrecht, maar als het gebeurt is dat 

meestal wel op aanraden van de advocaat. Die zegt dan ‘je hebt het recht om te zwijgen, dus 

doe dat dan ook maar’.’ 

‘Er wordt toch wel iets meer gebruik van gemaakt dan vroeger. Hoewel dat nog altijd niet 

vaak is. Dit is dan meestal op aanraden van de advocaat.’  

‘Dat hangt weer af van persoon tot persoon en van hoeveel je te verbergen hebt. Maar het 

totale zwijgen niet he, eerder op bepaalde vragen. Maar ze mogen zich daarop beroepen, ik 

heb daar geen problemen mee. Dat is nu eenmaal hun recht.’ 

‘Soms weigeren verdachten wel om een verklaring af te leggen, maar een persoon die na de 

vermelding van het zwijgrecht daar ook daadwerkelijk op ingaat, is minimaal.’ 

‘Neen, zeker niet voor verhoren Salduz 3. Ik heb het gevoel als personen toch gebruik gaan 

maken van hun zwijgrecht, dat ze gewoon niet ingaan op de uitnodiging naar het bureau te 

komen voor verhoor.’ 

 

Bijkomend overleg 

De verdachte heeft tijdens het verhoor, dus enkel verdachten categorie 4, het recht om het 

verhoor eenmalig te onderbreken voor bijkomend overleg. Wordt hier in de praktijk vaak ge-

bruik van gemaakt? Deze vraag is enkel gesteld geweest aan de lokale recherche, omdat zij 

het vaakst in contact komen met Salduz 4. De meningen hieromtrent zijn verdeeld.  

‘Het gebeurt, maar niet veel. Als ik er een cijfer zou moeten opplakken, zo één keer om de vijf 

of zes verhoren. Het is meestal de advocaat die dit vraagt.’ 
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‘Ja, toch zeker in de helft van de gevallen. Dit is meestal op kritieke momenten: als er moeilij-

ke vragen komen, schuldvragen of bekentenissen. Dit gebeurt ook meestal bij zwaardere fei-

ten.’ 

‘Meestal is het de advocaat die dit vraagt. De verdachte is zodanig bezig met het beantwoor-

den van je vragen dat die daar niet aan denkt.’ 

 

3.2 Beschikbaarheid van advocaten 

Een van de grootste problemen die zich volgens de politie zou stellen bij de implementatie 

van de Salduzregeling, zou te maken hebben met de beschikbaarheid van de advocaten. Door-

dat de politionele verhoren niet van ‘nine to five’ plaatsvinden, had de politie bedenkingen of 

de advocatuur wel continue paraat zou staan om verdachten dag en nacht bij te staan?
264

 Ver-

horen kunnen lang duren en dit soms meerdere dagen na elkaar. Past dit in de agenda van de 

advocaten? Zouden er genoeg advocaten bereid zijn om zich in een permanentiesysteem in te 

schrijven en draaiende te houden?  

Valt de permanentie en bijstand praktisch te regelen binnen de geografische spreiding van de 

politiezones?
265

  Zouden de advocaten binnen de twee uur ter plaatse kunnen zijn om de 

rechtsbijstand te verlenen? 

Er viel te verwachten dat de vraag naar advocaten die verdachten kunnen bijstaan voor en 

tijdens het verhoor, groter zal zijn dan het vrijwillige aanbod van de advocaten.
266

 

Er waren reeds voor de implementatie van de nieuwe wetgeving al problemen in verband met 

de beschikbaarheid van de advocaten voor de rechtsbijstand.
267

  Het zoeken naar een advocaat 

bleek een tijdrovende en moeilijke kwestie te zijn.
268
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Hoe wordt dit ervaren door de lokale politie één jaar na de implementatie van de Sal-

duz-wet? 

Uit verschillende onderzoeken en evaluaties blijkt dat de organisatie van de Salduz-

permanentie inderdaad voor moeilijkheden zorgt door de geringe beschikbaarheid van de ad-

vocaten.
269 

Het aantal kandidaten om deel uit te maken van het permanentiesysteem slinkt 

door de geringe vergoeding van de advocaten, de onzekerheid over deze vergoeding en de 

zware impact op het leven van de advocaat.
270 

In juni verschenen bijvoorbeeld de resultaten 

voor de maanden april en mei waaruit bleek dat in 66% van de gevallen geen advocaat ge-

vonden werd via de permanentiedienst van de advocatuur.271 

De Dienst voor Strafrechtelijk beleid kwam tot de conclusie dat er te weinig ingeschreven 

advocaten waren waardoor de beschikbaarheid vooral ’s nachts een probleem vormt.
272

 Er 

werd ook door een of meerdere politiediensten gerapporteerd dat advocaten de verdachten 

aanraden om toch gebruik te maken van het recht op rechtsbijstand, om dan later te melden 

dat hij toch niet zal aanwezig zijn wegens een te grote afstand die hij moet afleggen.
273

 

Het lijkt moeilijk te zijn voor de permanentieadvocaten om binnen de afgesproken tijdspanne 

ter plaatste te zijn om hun cliënt bij te staan. Wat tot gevolg heeft dat zowel verdachten als 

rechercheurs onnodig zaten te wachten op de advocaat en het verhoor dan toch zonder advo-

caat zal plaats vinden (na telefonisch contact met de permanentiedienst). Verdachten hebben 

de neiging om afstand te doen van hun recht op rechtsbijstand omwille van het onnodig lang 

wachten op een advocaat.
274

 

Ook in verband met de web-applicatie zijn een aantal problemen gerapporteerd. Deze applica-

tie zorgt ervoor dat een Salduz-advocaat toegewezen wordt aan een verdachte indien hij hier-

van gebruik wenst te maken. Dit gaat dan over de opzoekingen die traag verlopen, problemen 

rond zelfgekozen advocaten die niet in het systeem zouden zitten en dat men bij de procedure 
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van het noodnummer terecht komt op een antwoordapparaat.
275

  Uit de Studiedag in verband 

met de Salduz blijkt dat men aan het werk is om de fouten in verband met de applicatie op te 

lossen. 

Er is reeds een toenemende Salduz-moeheid bij veel advocaten te merken. De permanentie 

valt niet te onderschatten. Deze heeft een grote invloed op het professionele en privéleven van 

de advocaat. Ongeveer twee derden van de interventies gebeuren buiten de kantooruren of ’s 

nachts.
276

 Veel advocaten vallen af omdat ze er niet op voorbereid waren.277 

 

Uit de afgenomen interviews blijkt dat de meerderheid nog zelden of geen problemen had met 

betrekking tot de beschikbaarheid van advocaten. Ze geven aan dat het wel gebeurd dat advo-

caten niet aanwezig zijn binnen de twee uren, maar door hier flexibel mee om te springen vin-

den bijna nooit verhoren plaats zonder advocaat. Het is niet altijd even gemakkelijk om advo-

caten te vinden, bijvoorbeeld ’s nachts, maar het is nog zelden tot nooit onmogelijk geweest. 

‘We hebben wel al eens gehad dat we drie uur moesten wachten op iemand die belet was bij 

de politie in Gent. Hij had onze opdracht aanvaard, maar het is daar dan uitgelopen. Maar 

dit is nog maar 1 keer gebeurd en we zijn ondertussen al meer dan een jaar verder. We moe-

ten ook soepel zijn om deze termijn van 2 uur toe te passen he.’ 

‘Nog geen problemen gehad. Maar we zien hier soepel in. Als de advocaten maar 15 min te 

laat zijn, maken we daar geen probleem van.’ 

‘ Ik heb een collega en die had vier Roemenen op heterdaad betrapt. Dus ze hadden ’s nachts 

vier advocaten nodig. Het was geen probleem om voor elke verdachte een advocaat te vinden. 

In ons arrondissement zijn er telkens zes tot acht advocaten beschikbaar. In andere regio’s 

zijn dat er maar twee tot drie. Ik weet dat er in Brussel wel problemen zijn in verband met 

beschikbare advocaten. Maar op dat vlak hebben wij in deze zone nog geen problemen onder-

vonden.’ 

                                                 
275

 Dienst voor het Strafrechtelijk beleid, evaluatie Salduz-wet: eindrapport, 15 februari 2013, 235p., www.dsb-
spc.be, 88.  
276

 X, “Het nieuwe verhoren: evaluatie na één maand Salduz”, 09 februari 2012, 1-2, 
http://www.legalworld.be/legalworld/Het-nieuwe-verhoren-evaluatie-na-een-maand-
Salduz.html?LangType=2067. 
277

 X, “Het nieuwe verhoren: evaluatie na één maand Salduz”, 09 februari 2012, 2, 
http://www.legalworld.be/legalworld/Het-nieuwe-verhoren-evaluatie-na-een-maand-
Salduz.html?LangType=2067. 

http://www.dsb-spc.be/
http://www.dsb-spc.be/
http://www.legalworld.be/legalworld/Het-nieuwe-verhoren-evaluatie-na-een-maand-Salduz.html?LangType=2067
http://www.legalworld.be/legalworld/Het-nieuwe-verhoren-evaluatie-na-een-maand-Salduz.html?LangType=2067
http://www.legalworld.be/legalworld/Het-nieuwe-verhoren-evaluatie-na-een-maand-Salduz.html?LangType=2067
http://www.legalworld.be/legalworld/Het-nieuwe-verhoren-evaluatie-na-een-maand-Salduz.html?LangType=2067


 

 
De Salduz-wet bekeken door een blauwe bril. De impact van de Salduz-wet op de politie: één jaar na implementatie. 

71 

De respondenten die aangeven wel al problemen te hebben ondervonden met een advocaat 

geven verschillende problemen op. Advocaten die niet op tijd aanwezig kunnen zijn wegens 

belemmering ergens anders, zaken met meerdere verdachten waarbij moeilijkheden zijn om 

voor iedere verdachten een andere advocaat te vinden en problemen met minderjarigen. In 

deze masterproef gaat het enkel om meerderjarige verdachten, maar het is toch interessant om 

deze problematiek even kort aan te halen via het citaat van een van de geïnterviewde inspec-

teurs. 

‘De Salduz-advocaten komen normaal wel op tijd, maar het is wel al gebeurd dat ze gewoon 

niet afkomen. Bijvoorbeeld voor minderjarige verdachten durven advocaten soms afzeggen. 

Een minderjarige heeft bij de jeugdrechtbank zijn vaste advocaat. Als een minderjarige dus 

gevat wordt, blijft diezelfde advocaat optreden. Maar deze advocaten zitten normaal niet in de 

Salduz-procedure. Dus een advocaat die opgeroepen wordt voor een minderjarige in het ka-

der van Salduz, die denkt dan vanaf morgen moet ik hem niet meer verdedigen, dus die komt 

dan niet. Het parket kan dan beslissen dat we kunnen verhoren zonder advocaat. Dit vormt 

dus wel een probleem.’ 

 

3.3 Samenwerking met advocaten 

De politiediensten ondergingen een kleine revolutie door de komst van de Salduzwet. Tijdens 

de verhoren kwam er een derde partij bij, die voordien nog nooit rechtstreeks in contact was 

gekomen met de rechercheurs en het verhoor, nl. de advocatuur.
278

 Hierdoor zal de verhou-

ding tussen de twee partijen een behoorlijke wijziging ondergaan.  

Ondanks beide partijen tegenstrijdige belangen dienen, zullen politie en advocatuur in de toe-

komst toch moeten samenwerken.
279

 Er zullen onvermijdelijk situaties ontstaan waarin ver-

hoorder en advocaat in conflict zullen treden met elkaar.
280
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Hoe wordt dit ervaren door de lokale politie één jaar na de implementatie van de Sal-

duz-wet? 

Uit de evaluatie van de DSB blijkt dat de samenwerking met de advocatuur over het algemeen 

goed verloopt.
281

 Er worden over het algemeen goede afspraken gemaakt tussen politie en 

advocatuur zodat niemand te veel tijd verliest.
282

 Een meerderheid van de bevraagde politie 

uit de tussentijdse evaluatie van de DSB gaf aan dat er geen noemenswaardige incidenten 

waren naar aanleiding van de bijstand tijdens het verhoor. Indien er toch een sprake zou zijn 

van een incident, lag dit onder meer aan het feit dat de advocaat voortdurend tussenbeide 

komt, dat de advocaat eist naast de verdachte te mogen zitten tijdens het verhoor en doordat 

de advocaat inzage vraagt in het dossier.
283

 Nochtans liggen al deze zaken vast in wetten en 

protocollen. 

De samenwerking tussen advocaat en politie kan men eigenlijk niet als een afzonderlijk deel 

beschouwen. De samenwerking tussen advocatuur en politie heeft ook een invloed op het ver-

hoor, dat straks besproken zal worden. 

Uit de interviews blijkt dat alle personen het ermee eens zijn dat de samenwerking met de 

advocaten vlot verloopt. Er zijn enkele inspecteurs die een enkel incident vermelden. De sa-

menwerking hangt onder andere af van de persoonlijkheden van beide partijen. In het begin 

van de inwerkingtreding van de Salduz waren er wat meer problemen rond de samenwerking. 

Men moest elkaar en de nieuwe situatie nog leren kennen.  

‘Er zijn in feite nog nooit problemen geweest. Er zijn advocaten die zeer gesloten zijn en 

daardoor de samenwerking wat stroef kan verlopen. Maar er zijn ook andere advocaten, die 

hier regelmatig moeten zijn, waar we eigenlijk al collega tegen zeggen. Eenmalig was er een 

probleem met de advocaat. Hij was te laat en begon van zijn oren te maken omdat we al met 

het verhoor begonnen waren. Maar nadat ik hem duidelijk had gemaakt dat het de bedoeling 

is het verhoor niet te storen, is verder alles rustig verlopen.’ 

‘Het is een formele samenwerking, maar deze gebeurd op een menselijke manier zonder noe-

menswaardige problemen’ 
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‘Over het algemeen verloopt de samenwerking zeer vlot. Dat is natuurlijk sterk persoonlijk, 

en hangt af van de persoonlijkheid van de advocaat of de politie. Maar zelf heb ik nog geen 

problemen ondervonden.’ 

‘Maar dat heeft maar een paar weken geduurd. Is gaat het allemaal beter. We kennen de Sal-

duz-procedure en weten dat ze ons niet meer aan het twijfelen zullen brengen.’   

 

 

 

3.4 Invloed op het verhoor en de manier van verhoren 

Een van de redenen waarom er sprake was van zo een grote weerstand bij de politie had te 

maken met de aanwezigheid van de advocaat tijdens hun verhoor. De politie ging er vanuit 

dat de aanwezigheid van de advocaat tijdens het verhoor, het goede verloop van het onder-

zoek zou schaden.
284

 De verhoortechnieken zouden moeten aangepast worden en de techniek 

van het ‘vrije verhaal’ zou in het gedrag komen. De verdachte zou minder snel zonder enige 

sturing zijn verhaal vertellen, wat nochtans een belangrijke techniek was voor de Salduz om 

doelstelling van het verhoor te bereiken, nl. de waarheidsvinding. De advocatuur zou de ver-

dachte aanraden gebruik te maken van hun zwijgrecht. Het gevolg hiervan zou zijn dat men 

minder snel tot een bekentenis komt wat het werk minder doeltreffend maakt.
285

 

Indien er minder snel zou worden overgegaan tot bekentenissen, zou het materiële bewijs een 

belangrijkere rol spelen en naar de voorgrond treden.
286

 De politie had ook haar bedenkingen 

bij de passieve rol die de advocaat tijdens het verhoor zou moeten innemen. Zouden advoca-

ten zich hier aan kunnen houden of zouden zij te pas en te onpas tussenkomen tijdens het ver-

hoor? Men dacht dat ze het verhoor regelmatig zouden sturen en op die manier het gesprek 

beïnvloeden. Ook de onderbreking voor bijkomend vertrouwelijk overleg zou volgens de poli-

tie een negatieve invloed kunnen hebben op het verhoor. Men probeert het verhoor zo op te 

bouwen dat men uiteindelijk tot bekentenissen komt. Op het moment dat er bijna een door-
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braak zou zijn, kan de advocaat bijkomend onderhoud vragen. Leidt de rechtsbijstand tot een 

kwaliteitsverbetering van het verhoor en heeft dit een invloed op de waarheidsvinding?
 287

 

 

Verhoortechnieken 

Het verhoor is er door de Salduz zeker niet gemakkelijker geworden.
288

 Het consultatie- en 

bijstandsrecht heeft een invloed op de politionele verhoortechnieken. Bepaalde verhoortech-

nieken zullen moeten worden aangepast of zijn door de Salduz-wet in onbruik geraakt. De 

aanwezigheid van de advocaat zal een belangrijke invloed hebben op de techniek van de het 

‘vrije verhaal’. De verdachte wordt bij aanvang van het verhoor gevraagd zijn verhaal te ver-

tellen, nog voor hij wordt geconfronteerd met de beschikbare bewijslast.
289

 Door de verdachte 

vrij hun verhaal te laten doen, zonder onderbreking en zonder enige sturing, kwam het voor 

dat men meer ging vertellen dan datgene wat de politie als bewijs had.
290

  Wetenschappelijk 

onderzoek wijst erop dat het vrije verhaal tijdens het eerste verhoor van fundamenteel belang 

is voor een kwaliteitsvol verhoor. Aan deze techniek wordt er in de politieopleiding veel aan-

dacht besteed.
291

 Het vrije verhaal zal door de consultatiemogelijkheid met de advocaat niet 

meer mogelijk zijn.
292

 

Voor de Salduz moest je iemand verhoren die niet was ingelicht en soms geen idee had waar-

over hij bij de politie moest zijn. Nu zal de verdachte met zijn advocaat de feiten reeds be-

sproken hebben en een bepaalde strategie besproken hebben alvorens er gestart wordt met het 

eerste verhoor.
293

 De politie zal hiermee dus rekening moeten houden en het verhoor op een 

andere manier aanvangen.  
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Ook andere verhoortechnieken zoals het doorvragen, confronteren en het bekomen van beken-

tenissen zullen beïnvloed worden door de aanwezigheid van de advocaat.
294

 De advocaat heeft 

de mogelijkheid tussen te komen tijdens het verhoor in het kader van het gebruik van ‘onge-

oorloofde dwang, druk of pressie’, waardoor hij de opbouw om tot relevantie informatie te 

komen, grond kan verstoren.  

Door de verplichte vermelding van de reden van verhoor, verliest de politie de belangrijkste 

troef voor de waarheidsvinding, het verrassingseffect.
295

 Men kon vroeger iemand uitnodigen 

op het bureau waarbij die persoon helemaal niet wist waarover het ging gaan en zich dus ook 

niet kon voorbereiden op een tactiek of strategie. Verdachten vielen dan vaak door de mand. 

Nu moet men van bij het begin open kaart spelen, waardoor de verdachte zich optimaal kan 

voorbereiden voor het verhoor, wat het verhoor een stuk moeilijker maakt.
296

 

Hoe wordt dit ervaren door de lokale politie één jaar na de implementatie van de Sal-

duz-wet? 

Misschien is het goed even mee te delen dat uit het Nederlands experiment ‘Raadsman bij 

politieverhoor’ blijkt dat er helemaal niet zoveel verhoortechnieken worden gebruikt. Tech-

nieken zoals ‘beloftes doen’ en ‘morele rechtvaardigingen aandragen’ worden zelden ge-

bruikt. De meest gebruikte techniek bij het verhoor is het opbouwen van het vertrouwen. De 

verschillende technieken zijn terug te brengen tot 4 grote categorieën: confronteren, manipu-

leren, intimideren en sympathiseren ( een sfeer creëren waarin de verdachte gemakkelijk 

praat). Het is vooral op de techniek van het intimideren dat de aanwezigheid van de advocaat 

een grote rol zal uitoefenen.  

De verhoorders willen de verdachte zich ongemakkelijk laten voelen door onder andere ge-

voelens van schuld, onrust of wantrouwen op te zadelen.
297

 Later zullen we zien dat de politie 

minder gebruik zal maken van intimidatie tijdens de verhoren in aanwezigheid van de advo-

caat.
298
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De verhoorder zal meer moeten nadenken over de te hanteren strategie van het verhoor, de 

fasering van het onderzoek en over het moment waarop het verhoor best plaatsvindt. Strategie 

en tactiek worden des te belangrijker.
299

 Het is belangrijk de aangeleerde basisverhoortech-

nieken goed tot te passen, geen te suggestieve vragen stellen, open vragen stellen en men 

moet opletten met het gebruik van ongeoorloofde druk. Indien dit alles in het achterhoofd 

wordt gehouden, maakt het niet uit of er al dan niet een advocaat aanwezig is tijdens het ver-

hoor.
300

 

En dan nu de resultaten uit de interviews. De meningen in verband met de verhoortechnieken 

bij de lokale recherche zijn verdeeld. Veel rechercheurs hebben toch de indruk dat er een aan-

tal zaken veranderd zijn aan de manier van verhoor en de gebruikte verhoortechnieken. Het 

verhoor is volgens hen veel tactischer en technischer geworden. Doordat het verhoor nu tacti-

scher wordt bekeken, worden bewijzen niet altijd direct op tafel gelegd. Het achterhouden van 

bewijzen tot een volgend verhoor zou volgens sommigen geen voordeel opleveren omdat de 

onderzoeksrechter nadien toch alle bewijzen op tafel legt. Door de bewijzen direct op tafel te 

leggen kan het ook zijn dat de verdachte sneller tot een bekentenis zal overgaan. De grootste 

verandering met betrekking tot de verhoortechnieken is het in onbruik raken van het verras-

singseffect door de Salduz. Een verhoor was vroeger overdonderend en kon de verdachten 

verrassen tijdens het verhoor. Nu kunnen verdachten zich  optimaal voorbereiden op wat ze 

gaan zeggen. Ze kunnen overleggen met hun advocaat, en in geval van Salduz categorie 3, 

kan men zelfs afspraken maken met medeverdachten. Al deze zaken zorgen ervoor dat het 

verhoor er niet gemakkelijker is op geworden.  

Er zijn ook inspecteurs die zeggen dat de manier van verhoren voor hen niet veranderd is.  

Bij de lokale interventiedienst zijn de meningen gelijklopend. Niemand heeft de manier van 

verhoren moeten aanpassen sinds de Salduz-wet. We kunnen dit resultaat toeschrijven aan het 

feit dat binnen een van de politiezones de interventieploegen enkel verhoren doen voor cate-

gorie 3 en daarbij dus geen advocaat aanwezig is. Anderzijds hebben zij ook te maken met 

bijvoorbeeld het verrassingseffect dat verdwenen is maar blijkbaar toch geen invloed uitoefent 

op de manier van verhoren en verhoortechnieken. Het is niet de manier van verhoren die ver-

anderd is, maar wel de manier van antwoorden waardoor je andere verhoortechnieken moet 

gebruiken. 
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‘Het verhoor is veel tactischer en technischer geworden. Vroeger kon je snel eens een verhoor 

afnemen. Nu moet je er voorbereidingen in steken. Het wordt stilaan een specialisatie.’ 

‘Het verassingseffect is weg. Vroeger konden we verdachten gewoon meenemen naar het bu-

reau en wisten ze vaak niet waarover het zou gaan. Als je dan over de feiten begon kon het 

een totale verrassing zijn. Nu moet je op voorhand zeggen waarover het zal gaan. Het is dus 

een heel andere manier van werken.’ 

‘Ik blijf nog steeds op dezelfde manier verhoren. Ik heb mijn verhoorstijl niet aangepast om-

dat er een advocaat bij zit. Ik zou niet weten waarom dit moet als ook alles voor de Salduz al 

volgens de regels verliep.’ 

‘De manier van het afnemen van verhoren is niet veranderd, maar wel de reactie van sommi-

ge verdachten. Zij houden zich vaak in om te antwoorden en de antwoorden zijn korter. Bij 

het doorvragen antwoorden ze vaak niet meer, of ze proberen oogcontact te maken met de 

advocaat als ze voelen dat het warmer wordt.’ 

 

Doel: waarheidsvinding 

Het doel van een politioneel verhoor is de waarheidsvinding en het verzamelen van zoveel 

mogelijk relevantie en betrouwbare informatie.
301

 De aanwezigheid van de raadsman bij de 

politieverhoren, zou volgens sommigen deze waarheidsvinding belemmeren doordat de ver-

dachte aan te manen gebruik te maken van zijn zwijgrecht.
302

 

De bijstand van de advocaat heeft als doel de verdachte te informeren, advies te geven over 

belangrijke te nemen beslissingen en na te gaan of de rechten van de verdachte tijdens het 

verhoor worden nageleefd en niet geschonden worden.  

                                                 
301

 L. SMETS, “Opleiding verhoortechnieken in het post-Salduz tijdperk: naar een universele nationale training?” 
in M. BOCKSTAELE, E. DEVROE en P. PONSAERS (reds.), Salduz-bijstand van advocaten bij verhoren, Antwerpen-
Apeldoorn, Maklu, 2011, 216; L. SMETS, “De toepassing van NLP-technieken in het politieverhoor: het effect 
van het spiegelmechanisme en oogpatroon”, in M. BOCKSTALE en P. PONSAERS (reds.), Evoluties in verhoor-
technieken, Antwerpen, Maklu, 2013, 137. 
302

 P. De JAEGERE en A. VERSTRAETE, “Het recht op bijstand bij het verhoor. Een deontologische benadering 
van de taak van de advocaat”, Ad Rem, 2010, afl. 3, 13.; J. Boksem, “Salduz in de praktijk – een tussenstand- 
hoe nu verder?”, Strafblad, 2011, 55. 



 

 
De Salduz-wet bekeken door een blauwe bril. De impact van de Salduz-wet op de politie: één jaar na implementatie. 

78 

Een grondige kennis van het dossier en de zaak is belangrijk om tot een gedegen advies te 

komen om samen met de cliënt tot een verdediging te komen.
303

    

De enige taak die de advocaat op dat moment heeft, is de cliënt zijn belangen behartigen. Het 

is dus inderdaad goed mogelijk, en daar was de politie bang voor, dat de advocaat , indien dit 

strategisch de beste keuze lijkt, de verdachte zal aanraden gebruik te maken van het zwijg-

recht om bijvoorbeeld meer te weten te komen over de zaak.  

Maar de aanwezigheid van een advocaat tijdens het verhoor is niet altijd nadelig voor de 

waarheidsvinding. In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, zal de advocaat niet hals-

starrig aandringen de feiten door de cliënt te laten ontkennen.
304

 Hij zal de verdachte niet 

zelden overtuigen de feiten niet langer te ontkennen.
305

 Het overgaan tot bekentenissen is 

soms de beste wijze van verdediging. Op die manier konden feiten geduid worden, verklarin-

gen kunnen worden gepreciseerd en het eigen aandeel kan worden afgewogen tegenover dat 

van andere verdachten.
306

 Uit de literatuur blijkt dat in landen waar het bijstandsrecht reeds 

langer van toepassing is, de bekentenissen niet afnemen, maar soms zelf toenemen. De advo-

caat zal in het licht van de zaak beoordelen of hij de verdachte zou aanraden al dan niet ge-

bruik te maken van het zwijgrecht.
307

 

De verdachte kan zelf beslissen of hij zijn zwijgrecht gebruikt voor het hele verhoor of slechts 

zal inroepen voor bepaalde vragen. De lokale politie stelt dat dit een voordeel kan vormen 

voor de verdachte en voor het belang om de waarheid te achterhalen.
308

 

Er zijn ook nog andere voordelen in verband met de rechtsbijstand en het doel van het ver-

hoor. 
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Het overleg tussen verdachte en advocaat en de bijstand tijdens het verhoor kon het onderzoek 

ook vergemakkelijken doordat de verdachte, al dan niet op advies van de advocaat, er voor zal 

kiezen onmiddellijk open kaart te spelen en de politie niet zomaar ‘iets op de mouw zou spel-

den’. Dit heeft een positieve invloed op de waarheidsvinding en het grote voordeel is dat dit 

tijdwinst kan opleveren.
309 310

 

Door de aanwezigheid van de advocaat en de mogelijkheid tot voorafgaand overleg voelt de 

verdachte zich gesteund en meer op zijn gemak. Hierdoor zou het kunnen dat de verdachte 

sneller zou overgaan tot het afleggen van een bekentenis.
311312

 

Uit het Nederlands onderzoek ‘Raadsman bij politieverhoor’ kunnen een aantal zaken afgeleid 

worden in verband met het zwijgrecht van de verdachte. De consultatie voorafgaand aan het 

verhoor vergroot de kans dat de verdachte gebruik maakt van het zwijgrecht tijdens het poli-

tieverhoor. Zoals we kunnen zien uit de cijfers in verband met het zwijgrecht, zal dit niet in 

extreme mate zijn. De politie zal tijdens de verhoren waar de verdachte gebruik maakt van het 

zwijgrecht tijdens het verhoor, meer geneigd zijn gebruik te maken van intimiderende ver-

hoortechnieken, om op die manier de weerstand van de verdachte te breken.
313

  Door de aan-

wezigheid van de advocaat zou de politie minder gebruik maken van de intimidatie van de 

verdachte. Men kwam tot de conclusie dat het consultatierecht dus het beste gecombineerd 

wordt met de bijstand tijdens het verhoor.
314 

Een bekentenis van een verdachte, afgelegd in 

het bijzijn van de advocaat, biedt trouwens meer garanties op de waarheidsvinding.
315

 

Het idee dat de advocaat enkel zou tegenwerken op gebied van de waarheidsvinding, is onte-

recht.
316

 De rechtsbijstand is geen middel om de verdachte telkens opnieuw aan te raden zich 

te beroepen op zijn zwijgrecht en zo trachten te vermijden dat verdachten bekentenissen zou-
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den afleggen.
317

 De advocaat moet aan de hand van de juridische context, advies geven en 

wijzen op de gevolgen van het al dan niet gebruik maken van het zwijgrecht.
318

 

 

Het verhoor en de bekentenis als bewijslast 

De impact van een advocaat op het verhoor zal ook afhangen van de bewijslast die voorhan-

den is. De impact van de rechtsbijstand bij situaties zoals betrapping op heterdaad en zaken 

waar er voldoende sterk bewijsmateriaal tegen de verdacht is zal minimaal zijn. De verhoren 

zullen dan enkel nog gebruikt worden om de reden te achterhalen waarom de persoon deze 

feiten heeft gepleegd.
319

 

De vraag die gesteld werd is of het verhoor, waarbij de verdachte al dan niet over ging tot 

bekentenissen, kan gebruik worden als bewijslast. En in welke mate is dit doorslaggevend 

bewijs? 

De meningen hieromtrent waren vóór de implementatie van de Salduz-wet verdeeld. Het Col-

lege van Procureurs generaal stelt dat de eerste verklaringen en het politieverhoor als middel 

van waarheidsvinding en qua bewijswaarde door de rechtsbijstand zullen afnemen. Andere 

bewijsmiddelen, zoals vaststellingen ter plaatse, zullen aan belang winnen. De Salduz-wet zal 

dus volgens sommigen ongetwijfeld tot een groter belang aan materiële bewijsvoering lei-

den.
320

 

Anderen benadrukken dat de forensische opsporingstechnieken zoals DNA en vingerafdruka-

nalyse inderdaad een belangrijkere rol zullen toebedeeld krijgen maar dat het verdachtenver-

hoor een belangrijke recherchetechniek blijft binnen het bewijsvoeringsproces.
321 

Forensisch 
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bewijsmateriaal laat niet toe het motief achter de feiten te achterhalen.
 322

 Het verhoren van 

getuigen, verdachten en/of slachtoffers blijft een belangrijke component binnen het opspo-

ringsonderzoek. Het verhoor van personen in strafzaken is van een nauwelijks te overschatten 

belang.
323

 

Hoe wordt dit ervaren door de lokale politie één jaar na de implementatie van de Sal-

duz-wet? 

Volgens de politie is een bekentenis van een verdachte op zich niet voldoende om hem te ver-

oordelen, waardoor het verhoor opnieuw een zwakkere schakel wordt. De materiële elemen-

ten spelen altijd een belangrijke rol. Het komt er dus op aan zoveel mogelijk objectief, materi-

eel bewijsmateriaal te verzamelen, zodat er genoeg bewijzen zijn om iemand al dan niet te 

veroordelen.
324

 Maar wanneer we bij het eerste politioneel verhoor een bekentenis krijgen van 

een verdachte die gebruik heeft gemaakt van het voorafgaand vertrouwelijk overleg en van de 

bijstand tijdens het verhoor, kunnen we ervan uit gaan dat deze verklaring weloverwogen is 

afgelegd. De bekentenissen verkregen in de Salduz-context wint dus in waarde.
325

 

Wie zich dus enkel zou baseren op bekentenissen bevindt zich op glad ijs.
326 

Naast de verho-

ren en bekentenissen zorgt men voor voldoende materieel bewijs.
327

 

Op de vraag of materiële bewijzen aan belang winnen en daardoor het verhoor al dan niet naar 

de achtergrond verschoof, lagen de antwoorden uit de interviews allemaal in dezelfde lijn. 

Iedereen is het er over eens dat materiële bewijzen aan belang winnen. Materiële bewijzen 

zijn altijd al van belang geweest en krijgen nu een grotere waarde omdat deze het zwijgrecht 

kunnen doorbreken. 

‘Ja, en dat is positief. Ik vind dat materiële bewijzen prioritair mogen zijn.’ 
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‘Het is altijd belangrijk materiële bewijzen te hebben. Zeker nu mensen zich kunnen beroepen 

op hun zwijgrecht en geen enkele verklaring willen afleggen en je wilt zeker zijn, is het van 

belang materiële bewijzen te hebben.’ 

 

Maar de meningen over de waarde van het verhoor als bewijs zijn verdeeld.  

Er zijn inspecteurs die vinden dat verhoren nog steeds evenwaardig zijn aan de andere bewij-

zen.  

‘De waarde die ze aan materiële bewijzen hechten, is verhoogd. De verhoren zijn zeker het-

zelfde gebleven. Als het verhoor gelopen is volgens de regels die zijn opgelegd in de Salduz, 

waarom zou je dan minder belang hechten aan het verhoor? En uit de ervaring blijkt dat de 

onderzoeksrechters en procureurs des Koning minstens evenveel belang hechten aan de ver-

horen die worden afgenomen en laten doorwegen in hun beslissingen.’ 

‘Een verhoor blijft voor mij belangrijk. De verdachte krijgt zo de kans om uit te leggen waar-

om hij die feiten gepleegd heeft.’ 

 ‘Het werd gezegd dat materiële bewijzen het verhoor zouden doen verdwijnen en ik had daar 

ook voor gevreesd. Maar tot nu toe behaal ik nog steeds zeer mooie resultaten met verhoren.’ 

 

Anderen daarentegen vinden dat door de toename van het belang van materiële bewijzen, er 

steeds minder waarde aan het verhoor wordt gegeven. 

‘Ik heb wel het gevoel dat er minder en minder waarde aan het verhoor wordt gegeven.’ 

 

Een tussengroep ziet de verhoren eerder als een aanvulling, een handvat, maar zeker niet als 

doorslaggevend. 

‘Materiële bewijzen worden steeds belangrijker waarbij het verhoor een extra hulpmiddel is 

om een onderzoek te voeren.’ 

‘Een verhoor kan een handvat zijn, maar het is niet doorslaggevend. Een getuigenis moet 

zeker gestaafd worden met materiële bewijzen.’ 
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Verschuiving van het verhoor in het onderzoek 

Omwille van de grotere aandacht die wordt gegeven aan het materieel bewijs, zal het sporen-

onderzoek aan belang winnen en zal het verhoor dus opschuiven in de tijd. De rechercheur zal 

wachten met het verhoren van de verdachten tot er voldoende concrete elementen zijn om een 

dossier op te bouwen.
328

 De verdachte kan zich maximaal voorbereiden op het verhoor waar-

door men nu veel ruimer moet gaan zoeken naar sporen en bewijslast om een sterk dossier te 

kunnen voorleggen. Het is van belang zo snel mogelijk te beschikken over bewijslast verkre-

gen uit het sporenonderzoek om op die manier het eventuele zwijgen te doorbreken en bij te 

dragen tot een betere waarheidsvinding.
329

 De verdachte zal dan worden verhoord om de zaak 

af te ronden.
330

 

Uit de praktijk blijkt dat er naar allerlei manieren wordt gezocht om de toepassing van de Sal-

duz, daar waar mogelijk is, te vermijden. Men probeert de verhoren tijdens de 24 uur vrij-

heidsbeneming uit te hollen, waarna het diepgander verhoor pas op een later tijdstip zal 

plaatsvinden, eventueel nadat men bij de onderzoeksrechter is geweest, in afwezigheid van 

een advocaat.
331

 

Tussenkomst tijdens het verhoor 

De politie had schrik dat advocaten zich niet aan de afspraken zouden houden en op elk mo-

ment tijdens het verhoor zouden proberen tussenkomen.
332

 

Maar in de praktijk blijkt dit enigszins anders. Er zijn inderdaad advocaten die willen tussen-

komen. Maar de meerderheid van de advocaten houdt zich aan de nieuwe wetgeving die be-

paald dat advocaten slechts een passieve rol mogen uitoefenen.
333

 

Alle respondenten hebben de vraag of er problemen zijn rond de tussenkomst van advocaten 

negatief beantwoord. Er is niemand die hier al grote problemen mee heeft ervaren. Toen de 

Salduz-wet in werking trad, gebeurde dit wel meer dan nu het geval is. Advocaten weten on-

dertussen wat mag en niet mag en houden zich hier ook aan. Het gebeurt wel af en toe dat er 
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een advocaat tussenkomt, maar als hij hier op gewezen wordt, zijn er verder geen problemen 

meer. 

‘Het is wel al gebeurd. Maar als je een keer zegt dat dat niet de bedoeling is, dan houden ze 

zich hier wel aan.’ 

‘Advocaten weten goed wat de regels zijn en waar ze zich aan moeten houden. Ik denk dat het 

ook een heel stuk van onszelf afhangt hoe zij zich gaan gedragen.’ 

‘Het zijn ook vaak dezelfde Salduz-advocaten. Dus met de tijd begin je die mensen te kennen, 

zij kennen u, ze weten de manier van verhoren… Dat werkt dan gemakkelijker.’ 

 

Remmende werking van de aanwezigheid 

Als laatste is het belangrijk nog te vermelden dat uit de literatuur en de praktijk blijkt dat elke 

aanwezigheid van een derde tijdens het verhoor remmend werkt op de communicatie, wat op 

zijn beurt een invloed zal hebben op de waarheidsvinding. Dit is zelfs het geval indien het 

zoals bij de advocaten om een passieve aanwezigheid gaat.
334 335 

 

 

3.5 Werking van de lokale politie 

De politie ging ervan uit dat de Salduz-wet voor een bijkomende werklast zou zorgen.
336

 

Er zou een aanzienlijk tijd/capaciteitsverlies ontstaan door de nieuwe Salduz-procedure
337

 

waardoor de politie minder tijd en aandacht zou besteden aan andere, misschien meer belang-

rijkere politietaken.
338

 De politie had schrik dat de dagelijkse basispolitiezorg niet zou kunnen 
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gerealiseerd worden doordat er te weinig personeel beschikbaar zou zijn ten gevolge van de 

rechtsbijstand.
339

 

Het begint eigenlijk al bij de arrestatie. De vaststeller zal een afweging moeten maken of de 

verdachte al dan niet in aanmerking komt voor de bijstand van een advocaat, met andere 

woorden, onder welke categorie de vastgestelde feiten vallen.
340

  Men moet dus nagaan wat 

de strafdrempel is. Die bepaalt of een persoon al dan niet recht heeft op bijstand tijdens het 

politioneel verhoor.
341

 

Indien de feiten door de verdachte gepleegd onder categorie 3 vallen, wordt de persoon schrif-

telijk uitgenodigd voor verhoor, tenzij er onmiddellijk kan verhoord worden doordat hij af-

stand doet van zijn rechten via de afstandsverklaring. In geval van schriftelijke uitnodiging, 

zal dit meer administratief werk opleveren voor de politieambtenaar. De verdachte moet uit-

genodigd worden en brieven moeten verstuurd worden. Vroeger kon men onmiddellijk ter 

plaatse verhoren. Dit zal ook een aanzienlijk tijdsverlies opleveren omdat het verhoor wordt 

uitgesteld tot een latere datum en men de zaak niet onmiddellijk kan afronden. Vaak moeten 

verdachten een tweede keer uitgenodigd worden waardoor weer alles wordt uitgesteld. Het 

werken via een schriftelijke uitnodiging voor verhoor kan ook positief ervaren worden door 

de interventieploegen. Indien zij ’s nachts op de baan zijn en te maken krijgen met bijvoor-

beeld een vechtpartij, kunnen zij de verdachten op een later tijdstip uitnodigen tot verhoor en 

die nacht gewoon verder gaan met hun patrouille. Indien dit verhoor later wordt afgenomen, 

kan men tot een beter kwalitatief proces-verbaal komen.
342

 

Indien de politie te maken krijgt met een Salduz categorie 4, zal dit ook een invloed hebben 

op het politiewerk. De rechtsbijstand van de advocaat zou wel degelijk een meerkost beteke-

nen inzake politiecapaciteit.
343

 Bij een arrestatie heeft de verdachte recht op een voorafgaand 

vertrouwelijk overleg en rechtsbijstand tijdens het verhoor. De advocaat krijgt twee uur om 

ter plaatse te komen waar hij eerst een half uur consultatie heeft met de verdachte. De uren die 

de politie investeert in het wachten op de advocaat en het afnemen van verhoren, zorgen er-
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voor dat er door hen op dat moment geen politiedienstverlening kan verzekerd worden.
344

 Dit 

wil zeggen dat er een team minder beschikbaar is voor andere politietaken. In bepaalde poli-

tiezones en op bepaalde momenten, zoals ’s nachts of tijdens het weekend, zou dit als gevolg 

kunnen hebben dat er in tussentijd geen of of bijna geen interventiecapaciteit meer is waar-

door de realisatie van de lokale politiezorg die tijd bijna onmogelijk geworden is.
345

 De poli-

tieambtenaren zitten op dat moment vast, geblokkeerd en zouden niets anders kunnen doen 

dan wachten. Dit zou leiden tot overuren en diensten die uitlopen waardoor investeringen in 

extra personeel onvermijdelijk lijkt.
346

 

De politie ging er ook vanuit dat de nieuwe Salduz-procedures en de daaraan verbonden (ad-

ministratieve) werklast (minder personeel beschikbaar voor andere taken en tijdsverlies), bij 

ongewijzigde politiecapaciteit, tot minder blauw op straat zou leiden.
347

 

Hoe wordt dit ervaren door de lokale politie één jaar na de implementatie van de Sal-

duz-wet? 

In de praktijk zien we dat de magistraten vaker dan vroeger gecontacteerd worden in verband 

met het bevestigen van de gekozen classificatie van de feiten in categorie 3 of 4.
348

 Eén van 

de problemen die gesteld worden bij een Salduz categorie 3 heeft verband met de uitnodiging. 

Het gebeurt regelmatig dat personen die uitgenodigd worden, niet komen opdagen. Dit zou tot 

tijdverlies kunnen leiden omdat verdachten opnieuw moeten worden uitgenodigd en het ver-

hoor en de afronding van de zaak weer uitgesteld worden.
349

 
 
Wat vroeger direct kon, moet nu 

worden uitgesteld.
350 

‘Ook bij een Salduz:. je hebt iemand uitgenodigd om twee uur. Je zit te wachten tot die per-

soon komt opdagen, maar uiteindelijk komt hij niet. Je hebt ondertussen wel zitten wachten 

he. Akkoord je kunt andere dingen doen op het bureau, maar je zit ondertussen wel te wach-

ten he. Dan moet je die persoon nog eens uitnodigen en nog eens wachten... Dat brengt tijd en 

kosten met zich mee!’ 
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‘Verdachten komen soms niet opdagen op het moment dat ze uitgenodigd zijn. Er moet dan 

veel over en weer getelefoneerd worden.’ 

Een van de belangrijkste gevolgen van de Salduz is de grote inzet van personeel, gezien de 

politieambtenaren een aantal uren bezig zijn met de behandeling van een Salduz-dossier en 

dus op dat moment niet aanwezig zijn op het terrein.
351

 Dit gaat ook gepaard met tijdsverlies.  

Indien er meerder verdachten zijn, is dit in het kader van de Salduz een zeer tijdrovende be-

zigheid. Er moet gewacht worden op verschillende advocaten en tolken die vaak van ver moe-

ten komen, zeker indien het om vreemde talen gaat. Deze wachttijden geven nood aan bewa-

king van de verdachte en daardoor is er ook uitstel van andere onderzoekshandelingen en po-

litietaken.
352

 Hierdoor moet ook de verdachte extra lang wachten alvorens de rechercheurs 

beginnen met de afhandeling van zijn zaak.
353

 

Al deze dingen zorgen ervoor dat de politie sinds de Salduz met heel wat tijdsverlies te maken 

heeft en er minder politie op straat de basispolitiezorg kan verzorgen.
354

 Het recherchewerk 

vereist een aanpassing van de werkmethoden en de aanpak.
355

 Men is het erover eens, de 

werklast is door de Salduz zeker en vast toegenomen.
356

 

De resultaten van de respondenten geven ons een bevestiging van wat hierboven is uiteenge-

zet. De Salduz-procedure zal vooral zeer tijdrovend zijn. Zowel bij Salduz categorie 3 en 4 

moet er rekening gehouden worden met lange wachttijden en dit gaat ten koste van andere 

taken die op dat moment naar de achtergrond verschoven worden. Er is door de Salduz-wet 

sprake van een langere behandelingstijd van de zaak als gevolg van de te respecteren ter-

mijn.
357

 Er wijzen ook enkel respondenten op de extra administratie die erbij komt kijken. 

Verdachten krijgen allerlei rechten waardoor men steeds meer papierwerk in orde moet bren-

gen alvorens men aan het verhoor kan beginnen. De meeste respondenten geven aan dat er in 

beperkte mate administratief werk bijkomt. Bijna iedereen is het er over eens, de Salduz-
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procedure zorgt inderdaad voor minder blauw op straat. Het is normaal als je steeds langer en 

langer moet wachten, dat er minder en minder tijd is om andere politietaken te vervullen, zo-

als patrouilles. Een aantal respondenten vinden dit allemaal wat uitvergroot. Het is belangrijk 

dat politiezones oplossingen zoeken om dit zo beperkt mogelijk te houden. In de bevraagde 

politiezone A heeft men dit proberen te beperken door zaken ‘categorie 4’ door te geven aan 

de lokale recherche zodat de interventieploegen niet nog meer onder druk komen te staan. In 

politiezone B wordt er geopteerd voor een Salduz-ploeg bij de interventiedienst.  

Het is belangrijk om in het kader van de Salduz-wetgeving alles praktisch en organisatorisch 

te regelen. Je moet je proberen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Zo kan je bij-

voorbeeld allerlei andere zaken doen terwijl je aan het wachten bent.  

 

'Men wil meer blauw op straat, maar door de Salduz is er juist heel wat minder blauw op 

straat. Zowel bij de interventiedienst als bij de recherche.’ 

 ‘Minder blauw op straat? Ik ga daar niet mee akkoord. Als alles praktisch en organisatorisch 

goed geregeld wordt, moet het allemaal wel lukken. Tijdens het wachten kunnen er ook nog 

andere zaken gedaan worden die misschien op het eerste zicht minder belangrijk lijken maar 

die sowieso gedaan moeten worden zoals foto’s en vingerafdrukken nemen. Als er een officier 

van wacht is, kan men de verdachte gewoon in een doorgangscel plaatsen en verder gaan met 

de andere politietaken. Men is dan niet verplicht te wachten tot de advocaat er is.’ 

‘Het is enorm tijdrovend. Eens je met een Salduz zit, kan je niets anders doen dan wachten, 

wachten, wachten…’ 

‘Het is zeer tijdrovend he. Maar mijn taken zelf veranderd of verzwaard, neen. Je kunt de tijd 

nuttig gebruiken he.’ 

‘Extra werk? Ja, we moeten meer papieren meegeven. Je moet je eigen planning nog beter 

bijhouden om afspraken te kunnen vastleggen. Er kruipt sinds de Salduz meer tijd in de politi-

onele verhoren.’ 

‘De Salduz vraagt meer administratie en tijd om alles te plannen en te regelen. We moeten dat 

allemaal zelf doen en dit is ten laste van politie-uren die we anders op straat kunnen spende-

ren.’ 
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‘We organiseren ons anders. We doen nu zaken tijdens het wachten die we vroeger na het 

verhoor deden. Maar ik denk niet dat het daarom zwaarder is geworden.’ 

‘Verhoren worden uitgesteld waardoor het langer duurt een onderzoek af te ronden’ 

 

3.6 Infrastructuur 

De verdachte krijgt volgens de Salduz-wet de mogelijkheid tot voorafgaand vertrouwelijk 

overleg met de raadsman en bijstand tijdens het politioneel verhoor. Deze verandering zorgt 

er voor dat er enkele praktische veranderingen zullen moeten gebeuren aan de gebouwen en 

de infrastructuur. Het voorafgaand vertrouwelijk overleg moet kunnen doorgaan in een lokaal 

waar geen derde partij aanwezig is en waar niemand het gesprek kan horen. Er zal dus een 

aparte ruimte moeten worden voorzien.
358

 Ook de verhoorlokalen zullen groot genoeg moeten 

zijn om de aanwezigheid van een advocaat mogelijk te maken. De politie gaf aan dat de infra-

structuur hier niet voor geschikt was. De infrastructuur zou niet voldoende zijn om te kunnen 

voorzien in de rechtsbijstand conform de Salduz-wet.
359

 Er zouden een aantal veranderingen 

moeten plaats vinden, die de politie dan weer geld zouden kosten.  

De politie gaf voor de inwerkingtreding van de Salduz aan dat de verhoorlokalen te klein zijn 

en de accommodatie niet was afgestemd op het organiseren van de rechtsbijstand. Dit zou in 

de toekomst voor problemen zorgen. Er zouden problemen kunnen ontstaan omtrent het 

waarborgen van de vertrouwelijkheid en de veiligheid tijdens het voorafgaand overleg. De 

advocaten zijn niet gewoon om in deze vroege fase van het onderzoek hun cliënten te spreken. 

Gearresteerde verdachten kunnen dan agressief uit de hoek komen.
360 

Hoewel de politie dus 

de veiligheid van de advocaat en het collusiegevaar moet kunnen waarborgen, dient het ge-

sprek tussen advocaat en verdachte in alle vertrouwelijkheid te gebeuren, in afwezigheid van 

een derde partij.
361

 

Hoe wordt dit ervaren door de lokale politie één jaar na de implementatie van de Sal-

duz-wet? 
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Uit de evaluatie blijkt dat er maar een beperkt aantal lokalen beschikbaar zijn die tegelijk de 

vertrouwelijkheid van de consultatie, de veiligheid van de advocaat en het uitsluiten van 

vluchtgevaar kunnen waarborgen.
362

 In bepaalde politiezones zijn al inspanningen gedaan om 

de verhoorlokalen aan de Salduz-normen aan te passen. In andere politiezones gebeurt het 

vertrouwelijk gesprek in de lokalen die beschikbaar zijn en tracht men zich te behelpen met de 

middelen en de plaats die men heeft.
363

 

In beide bevraagde politiezones geeft men aan dat er enkele problemen zijn in verband met de 

infrastructuur van de verhoorlokalen. In politiezone A zijn er te weinig verhoorlokalen en de 

lokalen die er zijn, zijn erbarmelijk, te klein of niet geluidsdicht. Maar desondanks zijn er nog 

geen klachten geweest en probeert men zich te behelpen met de lokalen die ze hebben.  

‘Onze infrastructuur is verouderd. Maar we trekken momenteel onze plan met de lokalen die 

we hebben. Er is wel een nieuwbouw voorzien.’ 

‘Er zijn te weinig verhoorlokalen. Maar we lossen dit wel op. Improvisatie hé.’ 

‘Hier hebben we maar 1 verhoorlokaal en dat is dan nog te klein.’ 

 

Binnen de politiezone B geven sommigen aan dat er te weinig verhoorlokalen zijn, anderen 

spreken over voldoende lokalen. De verhoorlokalen zijn niet geluidsdicht en hebben een 

slechte akoestiek. Ook hier trekken ze hun plan met de beschikbare lokalen en het gebruik van 

de eigen bureaus om verhoren af te nemen. 

‘Er zijn niet te weinig verhoorlokalen, maar de infrastructuur trekt op niets. De lokalen zijn 

niet geluidsdicht.’ 

‘Er kan nog heel wat verbeteren op dit vlak. Zeker naar discretie en comfort toe is dit alle-

maal niet ideaal. Er zijn wel voldoende lokalen beschikbaar.’ 

‘De ingerichte verhoorlokalen zijn slechte lokalen. Ze hebben een slechte akoestiek. De ver-

dachten begrijpen niet alle vragen en alles klinkt hol. Voldoende verhoorlokalen? Dat hangt 

af van de zaak die je aan het behandelen bent. Bij meerdere verdachten verhoren we soms op 
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onze eigen bureau. Advocaten weten dat ondertussen en hebben daar geen problemen mee. 

We roeien met de riemen die we hebben.’ 

 

3.7 Tolken 

Bij de implementatie van de Salduz-wetgeving verwachtte de politie ook problemen in ver-

band met de tolken.
364

  De tolken zouden aanwezig moeten zijn zowel tijdens het voorafgaand 

vertrouwelijk overleg als tijdens het politioneel verhoor. Uit de Col 8/2011 blijkt dat dezelfde 

tolk zowel aanwezig mag zijn tijdens het voorafgaand vertrouwelijk overleg als tijdens het 

politioneel verhoor. De politie dacht dat er niet voldoende tolken beschikbaar zouden zijn en 

hadden hun bedenkingen of de tolken al dan niet op tijd aanwezig zouden zijn. Aangezien zij 

ook moeten tolken tijdens het vertrouwelijk overleg, moeten zij ook binnen de twee uur ter 

plaatse kunnen zijn. 

Er waren reeds voor de Salduz al moeilijkheden om tijdig een geschikte tolk te vinden. Met de 

invoering van de Salduz-wet zou de nood aan tolken aanzienlijk toenemen en zouden de tus-

senkomsten ook langer duren. Men zal geconfronteerd worden met situaties waar geen tolk 

gevonden zal worden.
365

 

Hoe wordt dit ervaren door de lokale politie één jaar na de implementatie van de Sal-

duz-wet? 

Uit de evaluatie van de DSB blijkt dat gemiddeld één vijfde van de te verhoren gearresteerde 

verdachten beroep deden op een tolk. De talen waar het vaakst beroep op werd gedaan is on-

der andere het Arabisch (22,4%), het Frans (18,4%) en het Roemeens (18,2%).
366

 

Uit deze evaluatie bleek dat er ook een aantal problemen waren rond de samenwerking met de 

tolken. Er is volgens de politie een groot probleem met betrekking tot de beschikbaarheid en 

bereikbaarheid van de tolken, zeker voor bepaalde talen. Indien er dan toch een tolk gevonden 

is, zijn er soms problemen omtrent de verplaatsingen.
367

 Het vormt soms ook een moeilijkheid 
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om de tolk en advocaat op hetzelfde moment ter plaatse te krijgen.
368

 Het probleem rond de 

beschikbaarheid en de verplaatsing, leidt dan weer tot tijdsverlies bij het behandelen van dat 

dossier. 

Er is een noodzaak aan duidelijke lijsten van beschikbare tolken.
369

 

Tolken hebben tijdens de verhoren soms het gevoel dat ze mee moeten liegen met de verdach-

te.
370

 Het kan ook gebeuren dat dit onder druk gebeurt. Ook de betrouwbaarheid van tolken in 

sommige talen laat te wensen over.
371

 Onderzoek naar dit onderwerp lijkt mij een interessant 

gegeven. 

Deze resultaten worden bevestigd door de resultaten uit de afgenomen interviews. Het groot-

ste probleem bij de tolken is het bereiken en vinden van een tolk. De politie heeft lijsten met 

beëdigde tolken, maar deze zijn niet altijd up-to-date omdat tolken niet altijd aangeven wan-

neer ze ermee stoppen. Tolken hebben vaak nog een hoofdberoep waardoor ze vaak zelf aan 

het werk zijn, andere verplichtingen hebben of gewoon geen zin hebben. In de meeste geval-

len moet men 5 of meer tolken bellen alvorens een tolk toezegt. De beschikbaarheid van tol-

ken hangt natuurlijk ook af van de taal. Het gebeurt dat er voor bepaalde talen weinig tolken 

te vinden zijn waardoor ze vaak verre verplaatsingen moeten maken. Vooral ’s nachts doen 

zich problemen voor rond de beschikbaarheid van tolken. Er worden zo goed als geen pro-

blemen gesignaleerd om tolken op tijd ter plaatse te krijgen. Het kan voorvallen dat de tolk 

geen vervoer heeft waardoor je als politieambtenaar zelf het vervoer moet regelen.  

Tijdens het verhoor zijn er nauwelijks of geen incidenten met tolken. Een probleem dat zich 

wel al stelde, is het feit dat tolken niet altijd simultaan vertolken, waardoor er minder vertaald 

wordt dan dat er gezegd is. Het is ook al gebeurd dat een mannelijke verdachte een vrouwelij-

ke tolk bedreigt zonder dat de verhoorder daarvan afweet. 

Vroeger werden collega’s, die ook beëdigd tolk waren, gebruikt voor het tolken van verhoren. 

Maar in het kader van de Salduz is dit niet meer mogelijk. Hierdoor verlies je een hele catego-

rie van beschikbare tolken. De politie vraagt zich af of er niet een soort permanentiesysteem 

kan komen zoals bij de advocaten, maar dan voor tolken. 
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‘Het hangt af van welke taal het is. Ik ben nog niet in de problemen gekomen, maar het is wel 

al nipt geweest. Het zoeken van tolken is een hele organisatie.’ 

‘Als je een tolk nodig hebt, moet je zeker 5 tolken opbellen voor iemand toestemt.’ 

‘Tolken moeten vaak van ver komen, zeker als het vreemde talen zijn zoals bijvoorbeeld het 

Armeens. In het arrondissement Gent of Dendermonde is er niemand die deze taal tolkt. De 

tolk moet dan al van West-Vlaanderen komen.’ 

‘Tolken zijn ook niet altijd even goed en even eerlijk. Een echte goeie tolk moet simultaan 

vertolken, maar meestal zien we dat verdachten 5 minuten praten en de vertaling daarvan 

maar 1 minuut duurt. Maar wat is er dan in die andere 4 minuten gezegd?’ 

 

3.8 De arrestatietermijn 

De politie had ook bedenkingen bij de haalbaarheid van de Salduz-wetgeving binnen de 24 

uur arrestatietermijn.
372

 Deze termijn is beperkt en er waren voor de invoering van deze wet al 

problemen omtrent deze termijn. Door de Salduz-regelgeving zou men binnen de 24 uur ar-

restatietermijn, twee uur extra wachttijd moeten voorzien om de advocaat de mogelijkheid te 

geven ter plaatse te komen en zich aan te melden voor het consultatie- en bijstandsrecht. 

Daarna krijgt de advocaat ook nog de kans tot een half uur vertrouwelijk overleg met de ver-

dachte. Door de Salduz is er dus 2 u 30 min wachttijd bijgekomen die integraal afgaat van de 

24 uur arrestatietermijn.  Zou dit wel haalbaar zijn? Zou er niet beter een regeling komen om 

deze termijn te onderbreken of te verlengen? 

Er was heel wat discussie omtrent de haalbaarheid van de bijstand van de advocaat vooraf-

gaand en tijdens het politioneel verdachtenverhoor binnen de bestaande korte arrestatieter-

mijn. De politie moet binnen deze termijn allerlei onderzoekshandelingen verrichten om hun 

dossier aan de onderzoeksrechter te kunnen afleveren. Hij moet op zijn beurt nog de moge-

lijkheid hebben om de verdachte te horen in het kader van een aanhoudingsbevel.
373

 De politie 

ging ervan uit dat dit in de praktijk zeer moeilijk haalbaar zou zijn. Om het dossier op tijd bij 

de onderzoeksrechter te krijgen, moeten dossiers ongeveer binnen de 21 uur afgrond zijn. Wat 

op zich niet lang is. Wanneer een advocaat wordt toegelaten, zal deze werktermijn worden 

beperkt tot ongeveer 19 uur omwille van de wachttijden die zich gaan voordoen. Dit zal onge-
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twijfeld een invloed hebben op het politiewerk.
374

 Daarom waren er ook heel wat voorstan-

ders te vinden van de verlenging van de arrestatietermijn met 24 uur.
375

 Het gebeurt regelma-

tig dat men uit tijdsnood het verhoor snel zal afnemen en enkele vaststellingen noteren om 

dan toch iets bij de onderzoeksrechter te kunnen voorleggen. Een verlenging van deze termijn 

tot 48 uur zou de organisatie van het verhoor kunnen versoepelen. De verlenging zou dus een 

meerwaarde kunnen bieden aan het verhoor en het onderzoek.
376

 

Hoe wordt dit ervaren door de lokale politie één jaar na de implementatie van de Sal-

duz-wet? 

Uit de praktijk blijkt dat de Salduz-procedures, door onder andere de wachttijd, tot een kwali-

teitsverlies van de verhoren leidt omdat ze vaak snel moeten worden uitgevoerd om de termijn 

van 24uur in acht te nemen.
377

 

Zowel de federale als de lokale politie menen dat er van de aanhoudingstermijn van 24 uur 

moet worden afgestapt.
378

 De lokale politie geeft aan dat er binnen deze korte termijn geen 

diepgaand onderzoek kan worden gevoerd. De onderzoekers vinden het moeilijk om uren aan 

eenzelfde zaak te werken zonder noemenswaardige pauze. Bij een verlenging van de arresta-

tietermijn zouden onderzoeken en verhoren grondiger kunnen gebeuren en zou men de verho-

ren kunnen verplaatsen naar een moment waarop er meer politiepersoneel, advocaten en tol-

ken beschikbaar zijn. Dit kan ook voordeliger zijn voor de verdachte.
379

 Tegenstanders van de 

uitbreiding van de termijn wezen erop dat uit de praktijk blijkt dat deze termijn niet te kort is 

om verdachten op tijd voor de onderzoeksrechter te kunnen brengen. Een uitbreiding zou tot 

een langere arrestatietermijn leiden, waarbij misbruiken niet uitgesloten zijn.
380

 

Uit de interviews blijkt dat de meeste politieambtenaren er niet voor zouden opteren de ter-

mijn te verlengen. Ze geven allen wel aan dat in bepaalde gevallen deze termijn zeer nipt en 
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zwaar is, maar meestal kunnen de zaken binnen de termijn afgerond zijn. Organisatie en af-

spraken maken met de verschillende partners is belangrijk. De termijn is voldoende om verho-

ren af te nemen en het bijkomende administratieve werk te volbrengen, maar extra onder-

zoekshandelingen zijn dan niet meer mogelijk. Door de verlenging zou het aangenamer wer-

ken zijn en zou er minder druk ervaren worden waardoor er diepgaander onderzoek kan wor-

den gevoerd. Toch opteert de meerderheid voor de termijn niet te verlengen. 

‘Tot nu toe heb ik nog geen problemen ondervonden met de termijn, hoewel ze al onder druk 

is komen te staan. Indien er een zaak is met meerder verdachten, werken we met heel het team 

samen en dan lukt het wel. Het is natuurlijk wel iets drukker en de termijn kan soms zeer nipt 

zijn.’  

‘Het is een beetje organiseren he. De periode dat je zit te wachten, kan je al je processen-

verbaal beginnen opmaken. Je kan nu bepaalde dingen doen die je vroeger pas deed na het 

verhoor. Het is allemaal wat plannen en gewenning.’ 

‘Er zijn nog geen problemen geweest, maar ik heb wel al enorm moeten doorwerken. Deze 

termijn is eigenlijk te kort. Door de korte termijn zijn er bepaalde dingen die je graag nog zou 

doen in verband met het onderzoek, niet meer mogelijk.’ 

‘Bij ons worden afspraken gemaakt met de onderzoeksrechter en wordt er samen gekeken 

naar de beste oplossing zodat alles binnen de 24 uur rondgeraakt.’ 

‘Het zou aangenamer zijn mocht het verlengd worden. Tot nu toe is het nog haalbaar, maar in 

de toekomst zullen er situaties komen waar het nog moeilijk haalbaar zal zijn.’ 

 

3.9     Veiligheid advocaten 

De politie moet ervoor zorgen dat de veiligheid van de advocaten gewaarborgd blijft tijdens 

het voorafgaand vertrouwelijk overleg en tijdens de bijstand bij het verhoor. Hierbij moet ze 

wel rekening houden dat ook het vertrouwelijk karakter wordt gewaarborgd. 
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Hoe wordt dit ervaren door de lokale politie één jaar na de implementatie van de Sal-

duz-wet? 

Uit de tussentijdse evaluatie van de Salduz blijkt dat er nauwelijks tot geen veiligheidsinci-

denten gesignaleerd zijn.
381

 Ook uit de resultaten van de interviews is af te leiden dat er geen 

noemenswaardige incidenten gebeurd zijn naar aanleiding van de rechtsbijstand. Men beklem-

toonde dat tegen wanneer de advocaat ter plaatse komt de verdachte meestal al gekalmeerd is. 

  

‘We blijven in de buurt, maar staan niet voor de deur. Anders spreken we niet meer van een 

vertrouwelijk voorafgaand overleg omdat we alles horen.’ 

‘Wij behandelen de verdachte niet als vuil he. We praten ermee, we bieden ze een tas koffie 

aan. We behandelen ze met respect. Dat appreciëren ze wel en dan krijgen we dat ook terug.’ 

‘De verdachte en advocaat zitten elk in een apart lokaaltje met een wand ertussen. Ze kunnen 

elkaar zien, horen maar niet aanraken.’ 

 

3.10 Andere gevolgen… 

Stijging of daling van het aantal vrijheidsbenemingen? 

De politie stelde zich de vraag of er door de Salduz nu juist sneller of minder snel zou over-

gegaan worden tot vrijheidsperiode? 

De cijfers, verkregen uit de praktijk en de evaluaties van de Salduz, lijken een eenduidig ant-

woord te geven.  De periode voor de inwerkingtreding van de Salduz, gebeurden op jaarbasis 

in België om en bij de 80.000 gerechtelijke arrestaties. Sinds de invoering van de Salduz-wet 

viel dit cijfer terug naar ongeveer de helft.
382

  Men kan duidelijk spreken over een daling van 

het aantal vrijheidsbenemingen.
383

 Deze terugval is vooral te verklaren doordat politie en par-

ket minder snel overgaan tot arrestatie. Indien men overgaat tot arrestatie, moet men het bij-

standsrecht toepassen, met daaraan gekoppeld de besproken capaciteits- en budgettaire gevol-

gen.
384

 Om deze strenge formaliteiten te vermijden, neigen de parketten meer vrijlatingen te 

bevelen dan absoluut nodig. Het verhoor wordt op die manier uitgesteld (waardoor men de 
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problemen niet heeft omtrent de voorafgaande consultatie en de bijstand tijdens het verhoor) 

of direct afgenomen indien de verdachte vrijwillig afstand doet via de afstandsverklaring.
385

 

Hoe wordt dit ervaren door de lokale politie één jaar na de implementatie van de Sal-

duz-wet? 

Uit de evaluatie van de Dienst voor Strafrechtelijk beleid bleek dat de nieuwe Salduz-wet tot 

gevolg had dat het aantal vrijlating onder voorwaarden met maar liefst 40% steeg.
386 387 

Deze vraag werd ook gesteld aan de respondenten, maar iedereen had daar twijfels bij en kon 

het antwoord niet staven. De meesten dachten wel dat de Salduz geen invloed zou hebben op 

de vrijheidsbenemingen, maar dit was zo goed als altijd een gevoel. 

 

Voordelen volgens de voorstanders 

Er waren binnen de politie niet enkel tegenstanders van de nieuwe Salduz-regeling. Anderen 

wijzen op de voordelen van deze wet. 

De bijstand van een advocaat zou er voor kunnen zorgen dat er minder wangedrag tijdens het 

verhoor plaatsvindt. Het wantrouwen in de politie zou hierdoor dalen en de politie zou in een 

positiever daglicht komen te staan.
388

 Het is reeds aangetoond dat in landen waar de advocaat 

een ruimere rol krijgt toebedeeld, minder negatieve persberichten verschijnen over het gedrag 

van de politie.
389

 

De advocaat kan toezicht houden op het verhoor en nagaan of er geen ongeoorloofde druk of 

dwang wordt gebruikt en of alles volgens de regels verloopt. Op die manier kunnen advocaat 

en verdachte niet meer inroepen dat hun bekentenis onder dwang of druk werd afgenomen.
390
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Verklaringen zullen hierdoor tijdens de terechtzitting ten gronde, minder betwist worden 

waardoor er minder tijdrovende debatten zullen plaatsvinden.
391

 

Zoals reeds hierboven uiteengezet, hoeft de aanwezigheid van een advocaat geen obstakel te 

vormen voor de waarheidsvinding. Integendeel, dit recht kan bijdragen tot de efficiëntie van 

het verhoor. 

 

3.11 Audiovisueel verhoor 

Het lijkt mij ook interessant om kort even stil te staan bij de mogelijkheid van het audiovisu-

eel verhoor ter controle van de verhoren, al dan niet ter vervanging van de advocaat. De me-

ningen hieromtrent waren vóór de implementatie van de Salduz verdeeld. 

De wet voorziet niet in een verplichte opname van het verhoor waardoor het in debatten vaak 

het ene woord tegen het andere was.
392

 De rechter heeft dit trachten op te lossen door de bij-

stand van een advocaat te voorzien om toezicht te houden op het verloop van het onderzoek 

en de naleving van de rechten van de te ondervragen verdachte. Niet alle gearresteerde ver-

dachten maken gebruik van de rechtsbijstand. Verdachten die niet van hun vrijheid zijn be-

roofd, hebben geen recht op bijstand tijdens hun verhoor. Men stelde zich de vraag of het 

daarom niet nuttig zou zijn alle verhoren op te nemen bij gebrek aan aanwezigheid van een 

advocaat. 

Bij gebrek aan de aanwezigheid van een advocaat zou aan de hand van de opname van het 

verhoor achteraf kunnen nagegaan worden of alles volgens de regels verliep.
393

 Zowel de ad-

vocatuur als de politie voelt zich hier beter bij. Zo kan men achteraf controleren of er al dan 

niet gebruik is gemaakt van ongeoorloofde druk of dwang. Want wanneer er nu geen advocaat 

aanwezig is en de verhoren niet worden opgenomen, is er niemand die klachten hieromtrent 

op objectieve wijze kan beoordelen.
394

 Ook de discussies over wat al dan niet gezegd is ge-
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weest door een verdachte zouden hiermee uit de baan zijn. De opname van het verhoor zou 

ook bescherming bieden aan de verhoorder tegen ongegronde klachten van de verdachte.
395

 

Een verhoor dat is opgenomen, kan niet gelijkgesteld worden aan een verhoor bijgestaan door 

een advocaat.
396

 Men geeft nog altijd de voorkeur aan de effectieve bijstand tijdens het ver-

hoor door een raadsman.
397

 Het blijft zijn taak toe te zien of het verhoor correct verloopt en 

onregelmatigheden te signaleren.
398

    

Hoe wordt dit ervaren door de lokale politie één jaar na de implementatie van de Sal-

duz-wet? 

Uit de evaluatie van de DSB blijkt dat de politie de opnames van het verhoor een interessant 

alternatief vindt om de afwezigheid van een advocaat te compenseren. Er zou sprake zijn van 

minder tijdsverlies omdat men niet wordt geconfronteerd met de wachttijden. Het is een vorm 

van controle of het verhoor correct is verlopen. Door de opname zouden er geen betwistingen 

meer mogelijk zijn.
399

 

Om budgettaire en praktische redenen lijkt de opname van alle verhoren niet direct moge-

lijk.
400

     

De resultaten van de interviews bevestigen bovenstaande zaken. De meesten staan positief 

tegenover een video-opname, maar niet ter vervanging van de advocaat. Dit zou de rechten 

van de verdachte schaden. Indien alles zou gefilmd worden, staat alles op beeld en is er ach-

teraf geen discussie meer mogelijk. Dit zou zeker een meerwaarde bieden voor verhoren van 

verdachten van categorie 3, waar momenteel geen advocaat aanwezig is tijdens het verhoor. 

Een enkeling vindt dat een video-opname een goed alternatief zou zijn ter vervanging van de 

advocaat. Dit zou veel tijd besparen.  

Er is dus zeer weinig weerstand tegen het gebruik van video-opnames, maar er worden wel 
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enkele bedenkingen geformuleerd. Zo zien sommigen dit enkel als een meerwaarde bij zware 

feiten en er zijn ook bedenkingen in verband met de praktische haalbaarheid van video-

verhoren voor alle feiten. 

‘We hebben daar geen problemen mee. We verhoren op een correcte manier en zo kan er ach-

teraf ook niet worden gezegd dat we dingen verkeerd hebben gedaan. Het is eigenlijk alleen 

in ons voordeel dan.’ 

‘Advocaten kunnen zien dat we correct verhoren en zo kan men onze manier van verhoren 

niet meer onterecht tegen ons gebruiken.’ 

‘Een opname van het verhoor is oké, maar zeker niet ter vervanging van de advocaat. Tijdens 

het verhoor kan de verdachte nog gebruik maken van een bijkomend overleg en dat gaan ze 

dan niet meer hebben.’ 

Het is aan te raden, zeker in het licht van de uitbreiding van de Salduz-wetgeving, hieromtrent 

een diepgaand onderzoek te voeren.
401

 

 

3.12 Verdachte onder invloed van alcohol of drugs 

Er wordt kort ingegaan op de situatie waarin de verdachte onder invloed is van alcohol of 

drugs. In de rechtsleer en rechtspraktijk is zeer weinig te vinden over het feit of personen on-

der invloed van drank wel of niet kunnen verhoord worden. Er is echter geen enkele wet die 

verbiedt een dronken persoon te verhoren.
402

 

De politie heeft als taak de uiterlijke kenmerken die kunnen wijzen op dronkenschap na te 

gaan, deze te interpreteren en de parketmagistraat hierover nauwkeurig in te lichten.
403

 Het 

zou kunnen dat een verdachte zich meer dronken voordoet dan hij eigenlijk is, om op die ma-

nier minder kritische vragen te krijgen. Een verdachte kan zich ook in bepaalde situatie min-

der dronken proberen voordoen, zoals bij rijden onder invloed.
404

 De politie moet trachten in 
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te schatten of de persoon al dan niet verhoorbaar is. Een verbod tot verhoor omwille van 

dronkenschap is niet toegestaan, wegens gebrek aan een regelgeving hieromtrent. De persoon 

kan wel, zoals elke verhoorde, gebruik maken van zijn zwijgrecht. Verklaringen afgelegd 

door personen onder invloed, moeten kritischer bekeken worden dan de verklaringen van an-

dere verdachten. 

 Indien een persoon te veel gedronken heeft, is het verhoren van deze persoon soms een on-

mogelijke opdracht. Hij zal een onsamenhangend verhaal vertellen, kan agressief uit de hoek 

komen tegenover de verbalisanten of hij kan in slaap vallen tijdens het verhoor. De vraag die 

gesteld moet worden bij het afnemen van een verhoor is of de persoon onder invloed de wet-

telijke mededelingen en rechten die verbonden zijn aan het verhoor, beseft en begrijpt.
405

 

Hoe wordt dit ervaren door de lokale politie één jaar na de implementatie van de Sal-

duz-wet? 

Als iemand onder invloed is van drank en niet meer verhoord kan worden, wordt die persoon 

overgebracht naar de doorgangscellen waar hij enkele uren zijn roes kan uitslapen en ontnuch-

teren. Nadien wordt er nagegaan of hij in staat is verhoord te worden. Er moet wel over ge-

waakt worden dat deze niet te lang in de doorgangscellen blijft, want de termijn van 24 uur is 

ondertussen aan het lopen. Uit de interviews blijkt dat hier nog geen problemen zijn rond ge-

weest. 

 

3.13 Financieel 

Ook bij de financiële kost van de Salduz-wet stelde de politie zich vragen. De organisatie van 

zo een systeem van bijstand zal wel een groot financieel prijskaartje hebben.
406

 Met moet in-

vesteren in tolken, voorzien in een vergoedingssysteem voor bereidwillige advocaten, …
 
De 

politie vreesde dat ze grote hoeveelheden budget zou moeten vrijmaken om aan de Salduz-

eisten te voldoen.
407

 Er werd een raming gemaakt over de prijs die het politiewerk zal mee-
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brengen. Dit gaat van de infrastructuur over opleiding tot meerprestaties die geleverd moeten 

worden.
408

 

Hier wordt niet dieper op ingegaan, omdat dit te veel zou uitwijken lettend op de doelstelling 

van deze masterproef. Het is wel zeer belangrijk mee te geven dat de financiële impact niet 

onderschat mag worden. 

 

3.14 Ervaring inwerkingtreding Salduz-wet 

Tijdens elk interview werd gevraagd naar de eigen ervaring en mening met betrekking tot de 

implementatie van de Salduz-wetgeving. De antwoorden waren min of meer gelijklopend. 

Ook uit de eindevaluatie van de DSB kunnen we een aantal zaken halen in verband met de 

ervaringen van de inwerkingtreding van de Salduz-wet. 

De politie vindt dat de toepassing van de Salduz-wet in de meeste gevallen goed verlopen 

is.
409 

De grote rampspoed, zoals door sommigen aangekondigd, is achterwege gebleven.
410

 

Alle actoren hebben samen een systeem uitgewerkt dat op het terrein werkt.
411

 De Salduz-wet 

is een gewoonte geworden bij de lokale politie en is verankerd in de procedure, de werkme-

thode en de planning.
412

 Er zijn wel bepaalde moeilijkheden waaraan men in de toekomst 

aandacht moet besteden. 

Uit de interviews krijgen we overeenkomende antwoorden met de resultaten van de eindeva-

luatie. Over het algemeen wordt de impact van de Salduz-wet als positief ervaren. In het begin 

hadden de meeste respondenten wat schrik omdat ze niet wisten waar ze zich aan moesten 

verwachten. Maar nu, een jaar later, ervaren ze de Salduz-wetgeving dus als positief.  

‘Mijn eerste gedacht van de Salduz was ‘verdorie, wat gaan we nu krijgen’, maar uiteindelijk 

valt het allemaal goed mee.’ 
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 ‘De wet is de wet, en we moeten ons daar ook aan houden. Maar zelf heb ik geen problemen 

met deze nieuwe wet.’ 

 

Enkelen zien het nut er niet van in, maar zien de Salduz ook niet als een belemmering.  

‘Voor de verdachte is het ideaal, het is een zekerheid. Voor ons is het geen meerwaarde, maar 

ook geen belemmering. We hebben de Salduz-wet eigen gemaakt.’ 

 

Eén iemand geeft aan de Salduz-wet overbodig te vinden en ervaart dit als negatief. 

‘Het is enorm veel tijdsverlies en ik weet niet wat dat opbrengt. Ik zie er het nut niet van in, 

zal het zo zeggen. Het is niet dat wij daar in een land zitten dat ze geslagen worden of gelijk 

wat. Euh, neen ik zie dat meer als een last eigenlijk voor ons. Ik vond het beter zonder de Sal-

duz.’ 

 

Men geeft wel aan dat de Salduz een aantal nadelen heeft waaraan in de toekomst aandacht 

besteed moet worden zoals de wachttijden, het capaciteitsverlies, de beschikbaarheid van ad-

vocaten en tolken en het probleem in verband met de 24-uur arrestatietermijn. Maar ook on-

danks deze nadelen wordt de implementatie als redelijk positief ervaren. 

 ‘Er was inderdaad in het begin zeer veel heisa rond. Niemand wist hoe of wat alles zou ver-

lopen. Maar al bij al valt het allemaal zeer goed mee. Alleen de wachttijden en de beschik-

baarheid van advocaten kunnen voor wat problemen zorgen.’ 

 ‘Ik denk dat de Salduz vooral voor zware misdrijven nuttig kan zijn, om de rechten van de 

verdediging te respecteren. Voor kleine criminaliteit zie ik er niet veel nut in.’  
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4. Besluit 

Sinds 1 januari 2012 is de wet van 13 augustus 2011 tot wijziging van het Wetboek van Straf-

vordering en de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die 

wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid werd benomen rechten te verlenen, waaronder 

het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan, van toepassing. 

Deze wet diende als antwoord op de Salduz-rechtspraak van het EHRM. 

Er liggen enkele principes aan de basis van de Salduz-rechtspraak die regelmatig worden 

vermeld in de motivatie van arresten uitgaande van het EHRM. 

Een van deze principes is het nemo-tenetur beginsel, dat mee de kern vormt van het recht op 

een eerlijk proces. Dit beginsel houdt in dat niemand verplicht kan worden zichzelf te be-

schuldigen. Een verdachte kan niet verplicht worden mee te werken aan zijn eigen vervolging 

en veroordeling. Het nemo-tenetur beginsel hangt samen met het zwijgrecht, wat betekent dat 

niemand kan gedwongen worden verklaringen af te leggen of te antwoorden op vragen die 

gesteld worden tijdens het verhoor. Er mag geen ongeoorloofde druk, dwang of pressie ge-

bruikt worden waardoor de verdachte toch zou overgaan tot het afleggen van een bekentenis. 

Indien de verdachte gebruik maakt van dit zwijgrecht, mag dit bij de veroordeling niet gezien 

worden als een schuldbekentenis. In bepaalde gevallen is de verdachte wel verplicht mee te 

werken aan het onderzoek. Hij moet bijvoorbeeld wel zijn identiteit bekend maken of er kan 

hem gevraagd worden een bloedstaal te leveren. Het zwijgrecht is dus niet absoluut. 

Het tweede principe is de cautieplicht die inhoudt dat een verdachte moet worden ingelicht 

over zijn zwijgrecht en over het recht zichzelf niet te beschuldigen. Dit moet gebeuren voor 

de aanvang van het eerste verhoor. Er is in België sprake van een dubbele cautieplicht. De 

verdachte moet zowel over zijn zwijgrecht worden geïnformeerd als over zijn recht op toe-

gang tot een advocaat. 

Het laatste principe is het principe van de gelijkheid der wapens. Elke partij moet gelijke kan-

sen krijgen tijdens het strafproces. Om aan dit principe te voldoen, moet de verdachte tijdens 

het vooronderzoek de bijstand kunnen krijgen van een advocaat. 

 

De wet van 13 augustus tracht een gevolg te geven aan de arresten van het EHRM waarin 

bepaald werd dat het recht op een eerlijk proces en het recht van verdediging geschaad wor-
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den indien incriminerende verklaringen, afgelegd tijdens het politieverhoor in afwezigheid 

van een advocaat, gebruikt worden voor de veroordeling. 

 

In het tweede hoofdstuk worden de inhoudelijke regels van de Salduz-wet kort weergeven. 

Enkel de belangrijkste veranderingen worden besproken die van belang zijn voor het politio-

nele verhoor in het vooronderzoek. 

Voorafgaande mededelingsverplichting 

Elke verhoorde persoon moet voorafgaand aan het eerste verhoor een korte mededeling krij-

gen van de feiten waarover hij zal verhoord worden. Het gaat hier om een beknopte versie van 

de feiten, enkel de kwalificatie zal worden meegedeeld. Ook zijn bijkomende rechten, zoals 

het laten noteren van alle vragen en antwoorden, bepaalde opsporingshandelingen te laten 

verrichten en het in kennis gesteld worden dat zijn verklaringen als bewijs in rechte kunnen 

worden gebruikt, moeten voorafgaand meegedeeld worden. Men moet de te ondervragen per-

soon ook wijzen op zijn zwijgrecht (lichte versie), wat wil zeggen dat hij niet kan verplicht 

worden zichzelf te beschuldigen. Indien het om een verdachte gaat, moet hij geïnformeerd 

worden over zijn zwijgrecht, maar dan de zware versie. De verdachte kan ook niet verplicht 

worden zichzelf te beschuldigen en daarbij komend heeft hij de keuze een verklaring af te 

leggen, te antwoorden op de gestelde vragen of te zwijgen. Het gebruik van het zwijgrecht 

mag niet gezien worden als een bekentenis. Zoals reeds vermeld, heeft het zwijgrecht geen 

absoluut karakter (intra). Aan een verdachte moet ook worden meegedeeld dat hij het recht 

heeft op een vertrouwelijk overleg voorafgaand aan het eerste politieverhoor en, indien het 

om een gearresteerde verdachte gaat, het recht heeft op rechtsbijstand tijdens de verhoren die 

plaatsvinden binnen de eerste 24 uur na de vrijheidsbeneming. 

Schriftelijke verklaring van rechten 

Elke verdachte moet een schriftelijke verklaring van zijn rechten krijgen alvorens gestart kan 

worden met het eerste verhoor. 

Overgangsbepaling 

Een verhoorde persoon kan tijdens het verhoor in hoedanigheid veranderen. Getuigen kunnen 

verdachten worden en een verdachte die vrij is in komen en gaan, kan gearresteerd worden. 

Indien dit gebeurt, moet de verhoorde persoon onmiddellijk in kennis gesteld worden van de 
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rechten die vanaf dan van toepassing zijn. Deze moeten verder op een correcte manier toege-

past worden. 

Consultatierecht 

Zowel verdachten uit categorie 3 als verdachten uit categorie 4 hebben het recht op consulta-

tie met hun advocaat alvorens het verhoor van start gaat.  

Verdachten die niet van hun vrijheid zijn beroofd, kunnen schriftelijk uitgenodigd worden. 

Indien hierin alle rechten correct zijn vermeld, wordt er van de verdachte verwacht een advo-

caat te hebben geraadpleegd alvorens zich aan te melden op het politiebureau. Indien het ver-

hoor zonder schriftelijke uitnodiging geschiedt of indien niet alle rechten hierin correct zijn 

vermeld, heeft de verdachte het recht het verhoor eenmalig uit te stellen om alsnog een advo-

caat te raadplegen. Verdachten uit de derde categorie zijn vrij in hun komen en gaan waardoor 

zij op eigen initiatief elk moment een advocaat kunnen raadplegen. Het consultatierecht geldt 

enkel vóór het eerstvolgende verhoor na de vrijheidsberoving, gezien de kwetsbare positie van 

de verdachte.  

Bijstandsrecht 

Verdachten die van hun vrijheid zijn beroofd, hebben het recht op bijstand van een advocaat 

tijdens het verhoor. Een verdachte heeft het recht gebruik te maken van een zelfgekozen 

advocaat. Indien hij die niet wenst, wordt er een advocaat gecontacteerd via de permanentie-

dienst. De advocaat krijgt twee uur de tijd om ter plaatse te komen. Indien deze niet op tijd is, 

kan er met het verhoor gestart worden. De advocaat kan dan bijstand verlenen vanaf zijn aan-

komst. Tijdens het verhoor mogen de advocaat en verdachte geen contact hebben en mag de 

verdachte de advocaat niet zien. Het verhoor kan eenmalig, gedurende 15 minuten, onderbro-

ken worden op initiatief van de verdachte of de advocaat om een bijkomend overleg te heb-

ben. Ook indien er nieuwe feiten aan het licht komen, moet het verhoor onmiddellijk onder-

broken worden voor bijkomend overleg.  

Afstand bijstandsrecht 

Meerderjarige verdachten kunnen vrijwillig en weloverwogen afstand doen van het bijstands-

recht. Deze afstand moet schriftelijk gebeuren in een door hem ondertekend en gedateerd do-

cument. Een minderjarige kan geen afstand doen van het bijstandsrecht. 

Een verdachte uit categorie 3, die schriftelijk is uitgenodigd, moet geen letterlijke afstand 
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doen gezien verwacht wordt een advocaat te hebben geraadpleegd alvorens zich aan te mel-

den. Indien hij geen advocaat wenst, is het zijn recht geen advocaat te raadplegen. 

Tolk 

Indien een persoon zich in een andere taal dan die van de procedure wenst uit te drukken, 

wordt gevraagd welke taal hij wil spreken en wordt die keuze meegedeeld aan de gecontac-

teerde advocaat. Het is mogelijk gebruik te maken van een tolk zowel tijdens het voorafgaand 

vertrouwelijk overleg als tijdens het verhoor door de politie. 

Geheimhoudingsplicht 

Een advocaat is verplicht tot geheimhouding van alle informatie waar hij kennis van krijgt 

door het verlenen van de rechtsbijstand. 

Bevel tot verlenging 

De 24 uur arrestatietermijn kan in het licht van bijzondere omstandigheden eenmalig verlengd 

worden door de onderzoeksrechter. Tijdens deze verlenging krijgt de verdachte opnieuw recht 

op een eenmalig voorafgaand overleg van dertig minuten. Ook het bijstandsrecht tijdens het 

verhoor blijft gedurende deze periode gewaarborgd. 

Sanctie 

Indien een verklaring, afgelegd in afwezigheid van een advocaat of niet in overeenstemming 

met de andere rechten, toch gebruikt wordt voor een veroordeling, kan men spreken van een 

schending. De veroordeling kan niet enkel gegrond zijn op de verklaringen, maar zij kunnen 

wel als steunbewijs gebruikt worden. 

Bijkomende rechten 

Elke verdachte die van zijn vrijheid is beroofd, heeft het recht op het inlichten van een ver-

trouwenspersoon over zijn aanhouding. 

De gearresteerde verdachte heeft ook het recht op medische bijstand. 

 

In het derde hoofdstuk wordt de invloed van de Salduz op de politie besproken. De politie had 

heel wat weerstand tegenover de inwerkingtreding van de Salduz. Er wordt ingegaan op de 

verschillende aspecten waar men bedenkingen bij had en er wordt nagegaan hoe dit ervaren 
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wordt één jaar na de implementatie aan de hand van de resultaten verkregen uit de interviews 

en evaluaties uitgevoerd door onder andere de Dienst voor Strafrechtelijk Beleid. 

Eerst worden enkele cijfers meegegeven. Ongeveer 77,7% van de verdachten (categorie 3) 

doen beroep op het vertrouwelijk overleg met de advocaat. Bij verdachten uit categorie 4 is 

dit 76,1%. 70,3% daarentegen doet beroep op de bijstand van een raadsman tijdens het politi-

oneel verhoor. Uit de cijfers blijkt dat er zeer weinig beroep gedaan wordt op het zwijgrecht. 

Dit is voor verdachten categorie 3 0,3% en voor gearresteerde verdachten ongeveer 0,8%. 

Over het algemeen valt waar te nemen dat de weerstand vóór de inwerkingtreding van de Sal-

duz onterecht was. Een van de grootste problemen zou de beschikbaarheid van advocaten zijn. 

Zou men voor iedere verdachte een advocaat vinden, zouden de advocaten op tijd aanwezig 

zijn? Er waren voor de implementatie al problemen in verband met de beschikbaarheid van 

advocaten. Uit de evaluaties en resultaten van de interviews blijkt dat er weinig advocaten zijn 

die zich inschrijven in het permanentiesysteem. Vooral ’s nachts en in het weekend zou dit 

voor problemen zorgen. Advocaten krijgen twee uur de tijd om ter plaatste te komen. Deze 

termijn kan soms wel voor problemen zorgen. Maar de politie springt hier soepel mee om 

waardoor ze advocaten vaak iets langer de tijd geven indien nodig. Ondanks de beperkte be-

schikbaarheid is de politie nog zelden in afwezigheid van een advocaat aan het verhoor moe-

ten beginnen.  

De samenwerking met de advocaten verloopt ook vrij vlot. In het begin waren er wat kleine 

incidenten, maar nu zijn er geen incidenten te melden. De tussenkomst tijdens het verhoor is 

zeker niet problematisch, waarvoor voordien wel gevreesd werd.  

Nadien wordt weergegeven wat de invloed van de Salduz is op het verhoor en de manier van 

verhoren. Het verhoor is technischer en tactischer geworden, waardoor sommigen bewijzen 

durven achterhouden tot een later moment. De meerderheid heeft zijn verhoortechniek (licht) 

moeten aanpassen. Vroeger begon men het verhoor vaak met het ‘vrije verhaal’. Maar sinds 

de verplichte mededeling van de feiten waarover de persoon zal ondervraagd worden, is het 

‘vrije verhaal’ in onbruik geraakt. Dit gaat gepaard met het verassingseffect. Ook dit is niet 

meer mogelijk door de vermelding van de feiten. De politie ging ervan uit dat de bijstand van 

de advocaat een invloed zou hebben op de waarheidsvinding. Hij zou de verdachte continue 

aanmanen gebruik te maken van het zwijgrecht. Maar uit de cijfers kunnen we zien dat er 

zelden gebruik gemaakt wordt van het zwijgrecht. Ook uit de interviews kan deze conclusie 

getrokken worden. De invloed van de advocaat op de waarheidsvinding is dus beperkt tot ni-
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hil. De advocaat zal beslissen in het kader van het onderzoek of hij de verdachte zal aanraden 

al dan niet gebruik te maken van zijn zwijgrecht. De impact van de advocaat op het verhoor 

zal afhangen van de bewijslast die voorhanden is. Indien er veel bewijslast is, zal de impact 

van de advocaat beperkt zijn. De verhoren worden dan meestal enkel nog gebruikt om de re-

den voor zijn daden te achterhalen. 

 Zo goed als alle ondervraagde personen vinden dat materiële bewijzen aan belang hebben 

gewonnen. Ze zijn altijd al van belang geweest, maar krijgen nu een grotere waarde omdat 

deze het eventuele zwijgrecht kunnen doorbreken. Of de verhoren daarom naar de achter-

grond verschuiven, blijkt niet eenduidig uit de resultaten van het onderzoek te concluderen. Er 

zijn inspecteurs die vinden dat het verhoor nog steeds een even belangrijke rol speelt als 

voordien, anderen daarentegen vinden dat er steeds minder belang wordt gehecht aan het ver-

hoor. Er is ook een tussengroep die het verhoor als een extra hulpmiddel zien.  

De grootste veranderingen die de Salduz met zich meebrengt op het vlak van werk voor de 

lokale politie, hebben te maken met de wachttijden die er door de Salduz-regelgeving ont-

staan. Tijdens het wachten kunnen geen andere politietaken vervuld worden waardoor men te 

maken krijgt met capaciteitsproblemen. Er is minder personeel beschikbaar op dat moment 

omdat die ploeg geblokkeerd zit door de Salduz. Dit zorgt vooral ’s nachts en in het weekend 

voor problemen. De bezetting is op die momenten een stuk minder waardoor bij het uitvallen 

van een team door een Salduz-zaak, de dienst op halve kracht draait of zelfs helemaal geen 

politiezorg kan voorzien omdat er maar één team aanwezig is. De Salduz-wetgeving heeft 

automatisch tot minder blauw op straat geleid. Elke politiezone tracht oplossingen te zoeken 

om de negatieve invloed op de werking zo beperkt mogelijk te houden.  

De toepassing van de Salduz-regeling heeft een langere behandelingstermijn tot gevolg. 

Er zijn vaak niet genoeg verhoorlokalen en de verhoorlokalen die er zijn, zijn erbarmelijk en 

niet conform de Salduz-regels. De politie probeert zich te behelpen met de middelen en de 

plaats die ze hebben. 

Tolken zorgen volgens de politie voor een aantal moeilijkheden. Vooral de beschikbaarheid 

van tolken wordt als een probleem ervaren. Indien er toch een tolk gevonden wordt, is er een 

probleem met betrekking tot de verplaatsing. Het vormt soms een moeilijkheid tolken en ad-

vocaten op hetzelfde moment ter plaatse te krijgen. Er doen zich weinig incidenten voor met 

betrekking tot tolken. Er werd in de interviews wel verwezen naar het probleem rond simul-
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taan vertolken. Vaak wordt er meer gezegd tijdens het gesprek dan hetgeen de tolk vertaalt. 

Het is ook al gebeurd dat een mannelijke verdachte de vrouwelijke tolk bedreigt.  

De meningen over de verlenging van de 24-uur arrestatietermijn zijn binnen de interviews 

gelijklopend, maar toch verschillend ten aanzien van de resultaten uit de evaluatie van de 

DSB. In de interviews is men het er over eens dat de korte termijn meer dan eens onder druk 

komt te staan. Tot nu toe zijn hier echter nog geen grote problemen rond geweest. De meer-

derheid geeft aan dat, ondanks het feit dat het gemakkelijker werken zou zijn, de termijn van 

24u niet verlengd moet worden. Uit de evaluatie van de DSB halen we dat de meerderheid 

van de lokale politie wel zou afstappen van de 24-uur aanhoudingstermijn. Zij vinden dat er 

binnen deze korte termijn geen diepgaand onderzoek kan gevoerd worden. De tegenstanders 

wijzen er op dat de uitbreiding van de 24 uur zou leiden tot misbruiken van deze termijn. 

Er zijn nog geen noemenswaardige incidenten gemeld betreffende de veiligheid van de advo-

caten tijdens het voorafgaand vertrouwelijk overleg of tijdens de bijstand bij het verhoor. 

 

Door de Salduz-wet vindt er een stijging van het aantal vrijlatingen onder voorwaarden plaats. 

Op die manier tracht men de capaciteits- en budgettaire gevolgen van een arrestatie te beper-

ken.  

De Salduz-wet zou er ook voor zorgen dat er minder negatieve berichten worden verspreid 

met betrekking tot de politie en zijn werking, waardoor het wantrouwen in de politie gedaald 

is. De Salduz heeft er ook voor gezorgd dat er tijdens het proces ten gronde minder betwistin-

gen zijn omtrent de afgenomen verhoren, waardoor er minder tijdrovende debatten gevoerd 

worden. Nu er controle mogelijk is op het verhoor tijdens het vooronderzoek, zal men tijdens 

het proces ten gronde niet meer discussiëren over het al dan niet gebruik van ongeoorloofde 

druk en de schending van de rechten. De opmerkingen hieromtrent moeten reeds geformu-

leerd worden tijdens het vooronderzoek. 

De meningen in verband met het (audio)visuele verhoor zijn gelijklopend. De meerderheid 

heeft geen problemen met het opnemen van het verhoor. Dit wordt ervaren als een extra con-

trole op het verhoor, wat in het voordeel van de verhoorder speelt omdat men kan toezien op 

het correcte verloop ervan. Dit kan ook een extra controle zijn bij de afwezigheid van een 

advocaat, bijvoorbeeld bij Salduz-verhoren categorie 3 of indien de verdachte afstand doet 

van de rechtsbijstand. De voorkeur gaat wel nog steeds naar de effectieve bijstand van de 

advocaat. Er zijn enkele bedenkingen geformuleerd omtrent de video-opnames. Enkele res-
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pondenten zien hier enkel een meerwaarde in bij grotere zaken en zwaardere feiten. Men stelt 

zich ook de vraag of dit om praktische en budgettaire redenen allemaal haalbaar zou zijn? 

Tijdens het interview met de respondenten werd ook een licht geworpen op het verhoor van 

verdachten onder invloed van drank. Uit de praktijk blijkt dat personen die onder invloed zijn 

en niet in staat zijn verhoord te worden, overgebracht worden naar de doorgangscellen om 

enkele uren hun roes uit te slapen. Men moet hierbij de 24-uur arrestatietermijn zeker in het 

achterhoofd houden. Maar er zijn hieromtrent nog geen grote problemen geweest. 

In deze masterproef wordt niet dieper ingegaan op het financieel aspect. Maar de organisatie 

van zo een systeem van bijstand zal grote financiële gevolgen hebben. De meerderheid van de 

respondenten heeft de financiële gevolgen als een nadeel vernoemd tijdens het interview. 

 

Over het algemeen wordt de inwerkingtreding van de Salduz-wet als positief ervaren. De gro-

te rampspoed waar iedereen zo een schrik voor had, is gelukkig achterwege gebleven. De 

meerderheid van de respondenten stond weigerachtig tegenover de invoering van deze wet. 

Maar bij de bevraging, één jaar later, blijken hun ervaringen vrij positief te zijn. Bij de inwer-

kingtreding van de Salduz ontstonden er enkele problemen en was het zoeken naar de juiste 

toepassing ervan. Ondertussen is de Salduz-wet een deel van de cultuur van de politie gewor-

den, ze hebben zich er eigen mee gemaakt. De Salduz-wet levert voor de politie weinig voor-

delen op, maar desondanks staat ze er niet al te negatief tegenover. De Salduz zorgt wel voor 

bijkomende problemen die de werking niet altijd even gemakkelijk maakt. Niet alle respon-

denten staan er even positief tegenover. Eén van de respondenten spreekt wel van een nega-

tieve ervaring en ziet de Salduz alleen maar als een extra last zonder voordelen. Er moet in de 

toekomst wel aandacht besteed worden aan de vermelde problemen en naar oplossingen ge-

zocht worden.  
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Conclusie en aanbevelingen 

In deze masterproef staat de vraag centraal: Wat is de invloed van de Salduz-wet op de politie 

in het algemeen en op het politieverhoor in het bijzonder?’. Aan de hand van een aantal deel-

vragen heb ik getracht een antwoord te geven op deze onderzoeksvraag.  

De meerderheid van de politie ging ervan uit dat de Salduz-wet zeer negatief zou uitdraaien. 

Maar na dit onderzoek blijkt dat de inwerkingtreding al bij al positief wordt ervaren. Er blij-

ken natuurlijk een aantal nadelen en problemen te zijn, wat op zich normaal is, de Salduz-wet 

staat nog in zijn kinderschoenen. 

In deel twee heb ik de invloed van de Salduz-wet op de politie en het politieverhoor bespro-

ken. Kort zet ik nog de belangrijkste puntjes uiteen. 

De grootste invloed van de Salduz-wet op de politie heeft te maken met het politiewerk. Door 

de komst van de wet zijn er een aantal veranderingen opgetreden in verband met de werklast. 

Zo is er onder andere meer administratief werk bijgekomen door de uitnodigingen, de Salduz-

applicatie, ‘letter of rights’, … De wachttijden die door de Salduz-wet worden gecreëerd, zor-

gen ervoor dat ploegen op het terrein enkele uren geblokkeerd zijn waardoor er geen andere 

taken kunnen uitgevoerd worden. De nieuwe wetgeving heeft er ook voor gezorgd dat er 

sprake is van een langere behandelingstijd van een zaak. De Salduz-wet is dus een zeer tijdro-

vende bezigheid. Al deze zaken zorgen ervoor dat er minder politie op straat aanwezig is!  

De inwerkingtreding van de Salduz-wet heeft ook een invloed op het verhoor en de verhoor-

technieken. Het verhoor is veel technischer en tactischer geworden. Het wordt steeds belang-

rijker een strategie te bepalen alvorens over te gaan tot het verhoor. De grote veranderingen in 

verhoortechniek zijn het in onbruik raken van het verrassingseffect en het ‘vrije verhaal’, wat 

voor de Salduz twee belangrijke technieken waren voor de waarheidsvinding. De aanwezig-

heid van een raadsman heeft niet tot gevolg dat er meer gebruik gemaakt wordt van het zwijg-

recht, zoals men voordien vreesde. De manier van verhoren zou niet veranderd zijn, maar wel 

de reactie daarop, waardoor men andere verhoortechnieken moet gebruiken. De Salduz-wet 

heeft er ook voor gezorgd dat er steeds meer belang gehecht wordt aan de materiële bewijzen 

en dat het verhoor in de tijd is opgeschoven. Nu worden materiële bewijzen belangrijk voor 

men overgaat tot het verhoor.  

De wet zou er ook voor zorgen dat er minder negatieve berichten verschijnen over de politie 

en er minder tijdrovende debatten plaatsvinden op het proces ten gronde wegens geen bewij-
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zen of om reden dat er tijdens het verhoor al dan niet gebruik is gemaakt van ongeoorloofde 

druk. 

De inwerkingtreding van de Salduz-wet heeft er ook voor gezorgd dat er aanpassingen dien-

den gebeuren aan de infrastructuur van het de gebouwen. Hier zijn echter in de toekomst nog 

meer aanpassingen nodig.  

Nog een laatste belangrijke invloed betreft de moeilijkheid in verband met de 24-uurstermijn. 

Het wordt door de wet nog moeilijker om onderzoeken af te ronden binnen de termijn van 24 

uur.  

 

Het is duidelijk… de inwerkingtreding van de Salduz-wet heeft voor enkele aanpassingen 

gezorgd binnen de politie. Maar de wet is minder ingrijpend gebleken dan eerst gedacht en 

gevreesd. 

De Salduz-wet is nog vrij nieuw en is pas recent geëvalueerd door de Dienst voor Strafrechte-

lijk beleid. Het is belangrijk rekening te houden met de problemen die uit deze evaluatie zijn 

voortgekomen en daar een oplossing voor te zoeken. Er moet ook nagegaan worden wat de 

invloed is van de nieuwe wetgeving op de andere betrokken partijen, nl. de advocatuur en 

magistratuur. Het ziet er naar uit dat in de toekomst de Salduz-wet nog een aantal aanpassin-

gen zal ondergaan. Een regelmatige evaluatie zal dus nodig zijn.  

Ik wil er ook op wijzen dat dit onderzoek zeer beperkt is. De resultaten kunnen niet veralge-

meend worden en er moet rekening gehouden worden met de eventueel sociaal wenselijke 

antwoorden van de respondenten. In de toekomst moet er diepgaander onderzoek gevoerd 

worden rond de verschillende thema’s die hier aan bod kwamen zoals bijvoorbeeld naar de 

tolken, de werklast en de verhoortechnieken.  

Door de Salduz-wet krijgen de verdachten allerlei nieuwe rechten. Maar de vraag die gesteld 

kan worden, is of men hierdoor de slachtoffers niet in de kou laat staan? 

De Salduz-wet kan vergeleken worden met een minderjarige. De minderjarige moet groeien, 

en zal hierdoor allerlei pijnen ondergaan en moeilijkheden ondervinden. Het zal dus vereist 

zijn de invulling van de Salduz in de toekomst te volgen, op basis van de jurisprudentie in 

eigen land en deze van de andere lidstaten.  
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Algemeen kan worden gesteld dat de Salduz momenteel zijn plaats heeft verworven in ons 

rechtstelsel en dat alle betrokken partijen een positief gevolg geven aan deze implementatie. , 

waarbij een aantal knelpunten in de toekomst nog zal moeten worden aagepast.  

We zullen moeten wachten wat de toekomst brengt… 
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Bijlage 1:  

 
13 augustus 2011 - Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 

20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan 

elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advo-

caat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


