
SCHEMA SALDUZ+: BIJSTAND ADVOCAAT – MEERDERJARIGEN 

 Mededeling van rechten 
Schriftelijke verklaring 

van rechten 
Taak overheid Advocaat aanwezig Advocaat afwezig Mogelijkheid afstand 

Mogelijkheid PK/OR 
verbod 

Model 

VERHOOR NIET 
NOODZAKELIJK 

Formulier geschreven verklaring: 
vermelden zwijgrecht  + bewijs in rechte+ 
mogelijkheid van aanvragen verhoor 

Gevoegd bij formulier 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Model nr. (05) 
 
 

VERHOOR – algemene 

bepalingen art. 47bis §6 
        

Categorie I: niet verdachte 

(getuigen, slachtoffers) 
1x voor elk verhoor: 
- Beknopte mededeling van de feiten 
- Mededeling van de rechten: 

 Zwijgrecht light 

 Verklaring = bewijs in rechte 

 Notering in de gebruikte woorden 

 Opsporingshandelingen 

 Gebruik van documenten 

/ Volledig passief  
(eigen initiatief van 
betrokkene) 

Mag bijstand verlenen bij 
verhoor 

/ / / Categorie I 
(Model nr. 01) 

Categorie II: verdachte 

misdrijf geen vrijheidsstraf 
Idem categorie I – elk verhoor 
+ mededeling gehoord als verdachte 
+ zwijgrecht zwaar 
+ vrijheid van komen en gaan 

Enkel eerste verhoor Volledig passief  
(idem categorie I) 

Idem categorie I / / / Categorie II 
(02) 

Categorie III: verdachte 

misdrijf met vrijheidsstraf 
Niet gearresteerd 

Idem categorie II – elk verhoor 
+ recht op vertrouwelijk overleg 
+ recht op bijstand bij verhoor 
 
 1x voor elk verhoor 
 of 
 In schriftelijke uitnodiging 

Enkel eerste verhoor Gemoduleerd actief  
 
 
Schriftelijke uitnodiging met 
rechten 

 
 
 
Na schriftelijke uitnodiging: 
bijstand bij verhoor 

 
 
Na schriftelijke 
uitnodiging: vermoeden 
advocaat te hebben 
geraadpleegd: wel 
herhaling zwijgrecht 

 
 
 
/ 

/ Na schriftelijke 
uitnodiging  (03-00) 
Cat. III/1 zonder 
bijstand (03-01) 
Cat. III/2 met bijstand 
(03-02) 
 

OF 
 
Geen schriftelijke uitnodiging 
of onvolledige 

 
 
Zonder schriftelijke 
uitnodiging: vertrouwelijk 
overleg – bijstand bij 
verhoor 

 
 
Zonder schriftelijke 
uitnodiging:  
 uitstel (schriftelijke 
 uitnodiging)  
 of  
 afstand 

 
 
 
 
 
 
 
X (volledige afstand) 

Zonder schriftelijke 
uitnodiging 
Cat. III/3 zonder 
bijstand (03-03) 
Cat. III/4 afstand  
(03-04) 
Cat. III/5 met bijstand 
(03-05) 

Categorie IV: verdachte  

gearresteerd 
        

 
1) Fase arrestatietermijn 

Eerste verhoor Idem categorie II 
+ vertrouwelijk overleg voor eerste 
verhoor 30 min. ev verlengbaar / binnen 
2u. / ev telefonisch overleg 
+ recht bijstand verhoor + eenmalige 
onderbreking 15 min. of bij nieuwe feiten 
+ recht vertrouwenspersoon in te lichten 
+ recht op medische bijstand 

Enkel eerste verhoor Actief  
 
Via permanentiedienst 
(webapplicatie balie) 

Vertrouwelijk overleg (ev 
telefonisch)  
- bijstand advocaat  + 
éénmalige onderbreking 15 
min. 

Volledige afstand  
 
Gedeeltelijke afstand  
+ ev audiovisuele 
opname 
 
Ev noodscenario 

X  
 
 
 
 
 
X 

Cat. IV (04-01-01) 
 
Afstand (04-01-02) 
Afstand audio gefilmd 
(04-01-03) 
 
Cat. IVbis/2 verbod 
(04-02-02) 

Navolgend verhoor Idem maar geen recht vertrouwelijk 
overleg tenzij 1x bij verlenging 
arrestatietermijn 24u naar 48u 

 Idem Bijstand bij verhoor + 
eenmalige onderbreking 15 
min. 

Afstand: 
- overleg bij verlenging 
- bijstand verhoor 
- ev audiovisuele opname 

X  
 
X 

Cat. IVbis (04-02-01) 
Cat IVbis/2 verbod 
(04-02-02) 

2) Onderzoeksrechter Idem maar geen nieuw vertrouwelijk 
overleg (tenzij 1

e
 maal overleg) 

/ Idem Bijstand verhoor + 
eenmalige onderbreking 15 
min. 

Afstand  X X (OR) 

3) Navolgend verhoor na 
bevel tot aanhouding  
(art. 24bis WVH) 
 
 
 
 
 
 
 

Idem 
+ permanent recht op vertrouwelijk 
overleg: in gevangenis door verdachte te 
organiseren = vermoeden 
+ recht op bijstand advocaat 
+ eenmalige onderbreking 
 Voor verhoor 
 
 Schriftelijke uitnodiging 
 

(bij ET: idem  + recht op vertrouwelijk 
overleg op politiekantoor) 

/ Proactief 
Schriftelijke uitnodiging: 
minstens 1 vrije dag 
+ advocaat via webapplicatie 

 
Na schriftelijke uitnodiging 
bijstand verhoor 
 + éénmalige onderbreking 
 
(bij ET + vertrouwelijk 
overleg) 

 
Na schriftelijke 
uitnodiging: 
Afstand bijstand tijdens 
verhoor 
Afstand audiovisuele 
opname 

X 
(Geen afstand vertrouwelijk 
overleg) 
 
 
(Bij ET ook afstand 
vertrouwelijk overleg) 

 Na schriftelijke 
uitnodiging  
Gevang (04-03-00a) 
ET (04-03-00b) 
Cat. IVter (04-03-01a) 
ET (04-03-01b) 

Actief 
Niet op uitnodiging of geen 
vrije dag: 
Toepassen bepalingen 
inzake arrestatietermijn IV 1) 

Idem bepalingen inzake 
arrestatietermijn IV 1) 

Idem bepalingen inzake 
arrestatietermijn IV 1) 

Idem bepalingen inzake 
arrestatietermijn IV 1) 

 
 
X 

Categorie IVquater 
(04-04) 
Cat. IVquinquies 
Verbod (04-05) 

CONFRONTATIE idem 

verhoor 
        

 


