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OMZENDBRIEF NR.  8/2011 VAN 
HET COLLEGE VAN 
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HOVEN VAN BEROEP 
 

CIRCULAIRE N°  8/2011 DU 
COLLEGE DES PROCUREURS 
GENERAUX PRES LES COURS 
D’APPEL 
 

 
Mijnheer de Procureur-generaal, 
Mijnheer de Federale Procureur, 
Mijnheer/Mevrouw de Procureur des Konings,
Mijnheer/Mevrouw de Arbeidsauditeur,
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monsieur le Procureur général, 
Monsieur le Procureur fédéral, 
Monsieur/Madame le Procureur du Roi, 
Monsieur/Madame l’Auditeur du travail, 

BETREFT: Richtlijn inzake de organisatie 
van de bijstand door een advocaat vanaf 
het eerste verhoor binnen het kader van 
het Belgisch strafprocesrecht 

OBJET: Circulaire relative à l’organisation 
de l’assistance d’un avocat à partir de la 
première audition dans le cadre de la 
procédure pénale Belge 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 Richtlijn inzake de organisatie van de

bijstand door een advocaat vanaf het
eerste verhoor binnen het kader van
het Belgisch strafprocesrecht 

 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Wet van 13 augustus 2011 tot wijziging van het wetboek van 
strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, 
om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt benomen 
rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door 
hem te worden bijgestaan.1

 
 
 

BEKNOPTE OMZENDBRIEF MET OVERZICHT VAN HET 
TOEPASSINGSGEBIED VAN DE WET 

 
 
BEPERKT TOEPASSINGSGEBIED VAN DE WET 
 
Niet alle hierna uiteengezette nieuwe rechten van personen die verhoord 
worden hebben een algemene draagwijdte of zijn van toepassing tijdens de 
gehele strafprocedure of op elk verhoor. Voor de correcte toepassing van de 
wet is het bijgevolg bijzonder belangrijk het toepassingsgebied van de 
nieuwe bepalingen voor ogen te houden: dit wordt aangeduid in het hierna 
volgend overzicht!  
 
Dit betekent bovendien dat de hierna vermelde nieuwe rechten, inzonderheid 
het vertrouwelijk overleg met een advocaat vóór het eerste politieverhoor, of 
de bijstand van een advocaat tijdens het verhoor niet zullen toegekend 
worden indien de hierna volgende wettelijke voorwaarden niet vervuld zijn.

 
1 B.S. 5 september 2011; Parl. St., Senaat, 2010-2011, 5-663/5; DOC 53, 1279/000. 
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HEBBEN EEN ALGEMENE DRAAGWIJDTE DIE VAN TOEPASSING IS OP 
ALLE VERHOREN TIJDENS DE STRAFPROCEDURE 
 
 

Nieuwe rechten voor elke te verhoren persoon ongeacht de 
hoedanigheid waarin ze verhoord wordt 
 
Bij het verhoren van personen, ongeacht in welke hoedanigheid zij worden 
verhoord, worden  de volgende regels in acht genomen (art. 47bis, § 1 Sv): 
 
1° Ieder verhoor begint met de beknopte mededeling van de feiten waarover de 
ondervraagde persoon zal worden verhoord en de mededeling aan de 
ondervraagde persoon dat: 
 

a) hij kan vragen dat alle vragen die hem worden gesteld en alle antwoorden 
die hij geeft, worden genoteerd in de gebruikte bewoordingen; 

 
b) hij kan vragen dat een bepaalde opsporingshandeling wordt verricht of een 

bepaald verhoor wordt afgenomen; 
 

c) zijn verklaringen als bewijs in rechte kunnen worden gebruikt; 
 

d) hij niet kan verplicht worden zichzelf te beschuldigen = ZWIJGRECHT 
LIGHT 

 
Al deze elementen worden nauwkeurig in het proces-verbaal van verhoor 
opgenomen. 
 
De overige bepalingen van het bestaande art. 47bis Sv blijven ongewijzigd deel 
uitmaken van art. 47bis, § 1, 2° t.e.m. 5°. 
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ZIJN VAN ALGEMENE TOEPASSING OP ELK VERHOOR VAN EEN 
VERDACHTE TIJDENS DE GEHELE STRAFPROCEDURE  
 
 
Nieuwe rechten van elke persoon die verhoord wordt aangaande 
misdrijven die hem ten laste kunnen worden gelegd = verdachte 
die niet van zijn vrijheid is benomen 
 

 MEDEDELINGEN vóór aanvang van het verhoor van een al dan niet 
aangehouden persoon – Art. 47bis § 2 Sv 

 
De in art. 47bis § 1 opgenomen algemene regels geldend bij elk verhoor blijven 
onverkort gelden. 
 
Vooraleer wordt overgegaan tot het verhoor van een persoon aangaande 
misdrijven die hem ten laste kunnen worden gelegd,  
 

 de te ondervragen persoon op beknopte wijze kennis gegeven van de feiten 
waarover hij zal worden verhoord (art. 47bis, § 2) 
 

 voor het eerste verhoor wordt een schriftelijke verklaring van de rechten 
overhandigd: het model wordt door de Koning opgesteld (art. 47bis, § 4 Sv) 
 
 
Bovendien wordt hem meegedeeld dat: 
 
1° hij niet verplicht kan worden zichzelf te beschuldigen; 
 
2° hij de keuze heeft, na bekendmaking van zijn identiteit, om een verklaring af 
te leggen, te antwoorden op de hem gestelde vragen of te zwijgen; 

 1° + 2° = ZWIJGRECHT ZWARE VERSIE 
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DE HIERNA VERMELDE BEPALINGEN HEBBEN ENKEL BETREKKING OP 
HET EERSTE VERHOOR VAN EEN VERDACHTE VERHOORD OVER 
MISDRIJVEN MET EEN MINIMUM DREMPEL VAN ZWAARWICHTIGHEID 

 
 3° hij het recht heeft om (ENKEL) voor het eerste verhoor een vertrouwelijk 

overleg te hebben met een advocaat naar keuze of een hem toegewezen 
advocaat, 
 

 VOORWAARDEN VOOR TOEPASSING VAN VERTROUWELIJK 
OVERLEG MET ADVOCAAT 

 
 1°in zoverre de feiten die hem ten laste kunnen worden gelegd een 

misdrijf betreffen waarvan de straf aanleiding kan geven tot het 
verlenen van een bevel tot aanhouding, met uitzondering van de in 
artikel 138, 6°, 6°bis en 6°ter bedoelde wanbedrijven

 
 2° de ondervraging beantwoordt aan het BEGRIP VERHOOR  zie 

omzendbrief sub I.B., p. 18. 
 
 

o AFSTAND RECHT op een vertrouwelijk overleg door een 
verdachte die niet van zijn vrijheid is benomen (art. 47bis, § 2, 3° 
lid Sv) 

 
 Alleen de meerderjarige te ondervragen persoon kan van het recht op een 

vertrouwelijk overleg met een advocaat vóór zijn eerste verhoor vrijwillig en 
weloverwogen afstand doen  MOET schriftelijk in een door hem gedateerd en 
ondertekend document  zie richtlijnen sub II.B.4, p 38. 
 
 

o Indien  
1. het eerste VERHOOR OP SCHRIFTELIJKE UITNODIGING 

geschiedt, waarin vermeld worden  (CUMULATIEF) 
• zwijgrecht Zware versie 
• + recht om voor het eerste verhoor een vertrouwelijk 

overleg met advocaat 
• + beknopte mededeling van de feiten waarover hij zal 

worden verhoord 
2. kopie uitnodiging gevoegd wordt bij het proces-verbaal van 

verhoor, 
 

 wordt betrokkene geacht een advocaat te hebben geraadpleegd alvorens 
zich aan te melden voor het verhoor 
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Indien eerste verhoor niet OP UITNODIGING OF UITNODIGING ZONDER 
VERMELDING RECHTEN  kan het verhoor op verzoek van de te ondervragen 
persoon éénmalig worden uitgesteld, teneinde hem de gelegenheid te geven een 
advocaat te raadplegen. 
 
 

 WIJZIGING VAN HOEDANIGHEID tijdens het verhoor (art. 47bis, § 5 Sv) 
 

 indien tijdens het verhoor SLACHTOFFER / GETUIGE / KLAGER  WORDT 
VERDACHTE 

 dan wordt hij ingelicht over de rechten van EEN VERDACHTE (47bis Sv § 2) en 
in geval van ARRESTATIE / AANHOUDING  RECHTEN BIJ ARRESTATIE ZIE 
VERDER + wordt hem de schriftelijke verklaring van rechten overhandigd bedoeld 
in § 4 

 BIJ TWIJFEL OVER ARRESTATIE zie richtlijn omzendbrief sub II.B.5., p. 41.  
 meest ingrijpende regeling kiezen 
 bij twijfel de procureur des Konings te contacteren zodat deze kan 

overwegen een beslissing te nemen inzake de vrijheidsbeneming van betrokkene 
 
 
P.M. Kosteloze rechtsbijstand: zie omzendbrief sub II.B.6., p. 42. 
 
 

 



 
 
 
 
 

6

 
 
 

DE HIERNAVOLGENDE BEPALINGEN ZIJN ENKEL VAN TOEPASSING OP DE 
VERHOREN AFGENOMEN VAN EEN VERDACHTE DIE VAN ZIJN VRIJHEID 
BENOMEN IS TIJDENS DE “24 UUR” FASE TOT HET VERLENEN VAN HET 
AANHOUDINGSBEVEL EN EVENTUEEL TIJDENS DE EENMALIGE 
VERLENGING BIJ BEVEL VAN DE ONDERZOEKSRECHTER  

 
 

Rechten van een persoon die van zijn vrijheid beroofd wordt (art. 
47bis, § 3 Sv) 
 
1° HERINNERING: de in art. 47bis § 1, § 2, 1° en 2°, en § 4 Sv opgenomen 
algemene regels geldend bij elk verhoor blijven onverkort gelden. 
 
2° HERINNERING: de hiernavolgende rechten worden automatisch toegekend aan 
een persoon die van zijn vrijheid wordt beroofd, ZELFS INDIEN de arrestatie 
betrekking heeft op feiten waarvan de straf GEEN aanleiding kan geven tot het 
verlenen van een bevel tot aanhouding, OF BETREKKING HEEFT OP de in 
artikel 138, 6°, 6°bis en 6°ter bedoelde wanbedrijven! 
 
 

 RECHT OP EEN ÉÉNMALIG VERTROUWELIJK overleg vóór het eerste 
verhoor 

 
 Eenieder wie van zijn vrijheid beroofd is overeenkomstig de artikelen 1 of 2 

(WVH), of ter uitvoering van een in artikel 3 (WVH) bedoeld bevel tot 
medebrenging, heeft vanaf dat ogenblik en (DIT IS SLECHTS ÉÉNMAAL EN 
ENKEL) vóór het eerstvolgend verhoor door de politiediensten, of bij gebrek 
hieraan door de procureur des Konings of de onderzoeksrechter, het recht om 
een vertrouwelijk overleg te hebben met een advocaat naar keuze. Indien hij 
geen advocaat gekozen heeft of deze verhinderd is, wordt contact genomen met 
de permanentiedienst van de balie  richtlijn II.C.1.3. (p. 48). 
 

 Wachttermijnen advocaat (art. 2bis, § 1, 3° en 4° lid WVH) / richtlijnen 
 richtlijn II.C.1.3. (p. 51). 

Vanaf het contact met de gekozen advocaat of de permanentiedienst, dient het 
vertrouwelijk overleg met de advocaat binnen de twee uren plaats te vinden. Na 
het vertrouwelijk overleg, dat maximaal dertig minuten duurt, kan het verhoor 
aanvangen, zie richtlijnen  richtlijn II.C.1.3. (p. 51). 
 

 Indien het geplande vertrouwelijke overleg niet binnen de twee uren 
heeft plaats gevonden, vindt alsnog een telefonisch vertrouwelijk overleg met 
de permanentiedienst plaats, waarna het verhoor kan aanvangen  richtlijn 
II.C.1.3. 
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  TOLK VERTROUWELIJK OVERLEG: Indien de te verhoren persoon 
zich in een andere taal dan die van de procedure wenst uit te drukken, wordt hem 
gevraagd welke taal hij wenst te spreken met zijn advocaat tijdens het vertrouwelijk 
overleg, en wordt die keuze bovendien meegedeeld aan de gecontacteerde 
advocaat. Het geniet de aanbeveling dezelfde beëdigde tolk eveneens bijstand te 
laten leveren tijdens het vertrouwelijk overleg. Verder: zie richtlijn omzendbrief sub 
II.C.1.3., p. 51-52 TOLK / INFRASTRUCTUUR / VERTROUWELIJKHEID / 
VEILIGHEID 
 
 

o AFSTAND van het recht op een vertrouwelijk overleg van een 
advocaat (art. 2bis, § 1, 5° lid WVH) 

 Enkel een meerderjarige kan afstand doen. Een minderjarige kan nooit 
afstand doen! 
 

 Enkel na een vertrouwelijk telefonisch contact met de permanentiedienst 
(zie  richtlijn II.C.1.3.), kan de betrokken meerderjarige na vrijheidsbeneming 
vrijwillig en weloverwogen afstand doen van het recht op een vertrouwelijk 
overleg met een advocaat  Geschreven gedateerd en ondertekend document 
vereist: zie richtlijnen (zelfde document afstand bijstand tijdens verhoor)  
II.C.1.3. 

   Gemotiveerde afwijking van de rechten (art. 2bis, § 5) zie verder 
II.C.1.8. (p. 67). 
 
 

 RECHT OP BIJSTAND van de advocaat TIJDENS HET VERHOOR (art. 
2bis WVH) 

 
De betrokken persoon heeft recht op bijstand door zijn advocaat tijdens de 
verhoren die plaatsvinden binnen de bij art. 1, 1°, 2, 12 of 15bis WVH bepaalde 
termijn  Deze bepaling doelt bijgevolg niet alleen op de termijn van 24 uren 
doch eveneens de mogelijke éénmalige verlenging van deze termijn (zie 
verder) en de termijn van vrijheidsbeneming gedekt door een bevel tot 
medebrenging. 
 
Indien de termijnen geviseerd in art. 2bis, § 1, 3° en 4° lid verstreken zijn – namelijk 
de wachttermijn van 2 uren en en het vertrouwelijk telefonisch contact dat wettelijk 
voorzien is bij afloop van die termijn – kan de advocaat aanwezig zijn tijdens het 
verhoor zelfs indien dit reeds aanvang heeft genomen overeenkomstig 
laatstvermelde wetsbepalingen.  
Dit betekent a contrario dat na het verstrijken van die wachttermijn en het 
telefonisch contact het verhoor kan beginnen. 
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o Afstand van het recht op bijstand van de advocaat tijdens het 
verhoor (art. 2bis, § 2, 6° lid WVH) 

 
Alleen de meerderjarige ondervraagde persoon kan vrijwillig en 

weloverwogen afstand doen van de bijstand van een advocaat tijdens het verhoor. 
Hiervan wordt melding gemaakt in bovenvermeld geschreven gedateerd en 
ondertekend document (of in het proces-verbaal van verhoor): zie echter 
richtlijnen sub II.C.1.6. (p. 64) Telefonisch vertrouwelijk contact met de 
permanentiedienst nodig – zie richtlijn in omzendbrief sub II.C.1.3., p. 54. 
 

 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 
dat gevoegd wordt bij het proces-verbaal van verhoor. Op die wijze worden 
de rechten van de te ondervragen persoon ook ten volle gewaarborgd vermits 
de wet een vertrouwelijk telefonisch contact oplegt met de permanentie van 
de balie vooraleer de betrokkene de beslissing van afstand vrijwillig en 
weloverwogen kan nemen. 
 

   Gemotiveerde afwijking van de rechten (art. 2bis, § 5) zie verder 
II.C.1.8. (p 67). 
 
 

o Kerntaken van de advocaat 
 
De bijstand van de advocaat heeft uitsluitend tot doel een toezicht mogelijk te 
maken op: 
 
1° de eerbiediging van het recht zichzelf niet te beschuldigen en de keuzevrijheid  
om een verklaring af te leggen, te antwoorden op de hem gestelde vragen of te 
zwijgen; 
2° de wijze waarop de ondervraagde persoon tijdens het verhoor wordt behandeld, 
inzonderheid op het al dan niet kennelijk uitoefenen van ongeoorloofde druk of 
dwang; 
3° de kennisgeving van de in artikel 47bis van het wetboek van strafvordering 
bedoelde rechten van verdediging en de regelmatigheid van het verhoor. 
 
De advocaat kan onmiddellijk melding laten maken in het proces-verbaal van 
verhoor van de schendingen van de in 1°, 2° en 3° vermelde rechten die hij meent 
te hebben vastgesteld.  
 
Het is dan ook aangewezen indien een advocaat een verhoor bijwoont hem de 
vraag te stellen of hij opmerkingen heeft te maken met betrekking tot het verhoor, 
en zijn antwoord op te nemen in het proces-verbaal. 

 zie richtlijn in omzendbrief indien de advocaat zich niet houdt aan deze taken! 
(sub II.C.1.6., p. 61). 
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 P.M.: Geheimhoudingsplicht van de advocaat (art. 47bis, § 7) 
Onverminderd de rechten van verdediging is de advocaat tot geheimhouding 
verplicht van de informatie waarvan hij kennis krijgt door het verlenen van bijstand 
tijdens de verhoren zoals bepaald in de artikelen 2bis, § 2 en 16, § 2, van de wet 
van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis (sanctie art. 458 SW). 
 

o Onderbreking van het verhoor (art. 2bis, § 2, 5° lid) 
 
Het verhoor wordt gedurende maximaal 15 minuten onderbroken met het oog op 
een bijkomend vertrouwelijk overleg: 
 

- hetzij éénmalig op verzoek van de ondervraagde persoon zelf of van zijn 
advocaat, 

- hetzij bij het aan het licht komen van nieuwe strafbare feiten die niet in 
verband staan met de feiten die aan de ondervraagde overeenkomstig artikel 
47bis, §2, eerste lid van het Wetboek van strafvordering ter kennis werden 
gebracht. 

 
 

 BIJKOMENDE NIEUWE RECHTEN van gearresteerde personen 
 

o Het recht om een vertrouwenspersoon in te lichten over de 
arrestatie (art. 2bis, § 3) 

 
 Gebeurt door de ondervrager of een door hem aangewezen persoon via het 

meest geschikte communicatiemiddel  UITZONDERING  
 Als er ernstige redenen bestaan om te vrezen dat men door deze inlichting: 
- zou pogen bewijzen te laten verdwijnen; 
- dat de betrokkene zich zou verstaan met derden;  
- of zich aan het optreden van het gerecht zou onttrekken;  
-  met redenen omklede beslissing van de procureur des Konings / 

onderzoeksrechter + bepaling duur (belangen onderzoek) 
 

o Het recht op medische bijstand (art. 2bis, § 4 WVH): zie 
omzendbrief sub II.C.1.7.3., p. 67 

 
 

 Gemotiveerde afwijking van de rechten (art. 2bis, § 5): zie verder 
II.C.1.8 p. 67 

 
 In het licht van de bijzondere omstandigheden van de zaak en voor zover er 

dwingende redenen zijn, kan de procureur des Konings of de gelaste 
onderzoeksrechter uitzonderlijk, bij een met redenen omklede beslissing, 
afwijken van de rechten   

 Het recht op een vertrouwelijk voorafgaandelijk overleg; 
 Het recht op bijstand tijdens het verhoor. 

 zie richtlijnen omzendbrief sub II.C.1.8., p. 67. 
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Fase van voorleiden voor de onderzoeksrechter en verlenen van 
een aanhoudingsbevel 
 
Het bevel tot verlenging van de termijn van 24 uren (art 15bis WVH) 
 

 Éénmalig bevel verleend door de onderzoeksrechter (art. 15bis WVH) 
 Handelend op vordering van de procureur des Konings of ambtshalve 

optredend, kan de onderzoeksrechter een bevel verlenen tot verlenging van de 
termijn voorzien in artikel 1,1° of artikel 2 WVH  De vrijheidsbeneming die het 
gevolg is van dit bevel mag in geen geval langer duren dan vierentwintig uur te 
rekenen vanaf de betekening van het bevel.  

 zie richtlijnen overmaking dossier / vordering van de PK – problematiek 
van de mini-instructie / overbrenging verdachte in omzendbrief sub D.1., p. 69 
e.v. 
 
 
Motivering bevel: 
1° de ernstige aanwijzigingen van schuld aan een misdaad of wanbedrijf 
2° de bijzondere omstandigheden van het voorliggend geval 
 
Betekening: 

 Het bevel tot verlenging wordt betekend aan de betrokkene binnen een termijn 
van 24 uren. Die termijn gaat in op het tijdstip van effectieve vrijheidsbeneming 
(analoog met bevel tot aanhouding). Bij ontstentenis van regelmatige betekening 
binnen de termijn die de wet bepaalt, wordt de persoon vrijgelaten. 
 
Geen rechtsmiddel (art. 15bis, vijfde lid WVH) 
 
Recht op een nieuw vertrouwelijk overleg (art. 15bis, zesde lid WVH) 

 Tijdens de nieuwe periode van 24 uur heeft de persoon het recht gedurende 
30 minuten vertrouwelijk overleg te plegen met zijn advocaat. 
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Wijzigingen aan de procedurefase van ondervraging door de 
onderzoeksrechter (art. 16 WVH) 
 

 GEEN VOORAFGAAND VERTROUWELIJK OVERLEG 
 

 De wet legt geen voorafgaand overleg op vóór alle verdere ondervragingen, 
doch enkel het vóór het eerste verhoor, of dit nu plaatsvindt bij de politie, de 
onderzoeksrechter of de procureur des Konings. 
 

o Twee uitzonderingen 
 
Enkel in de volgende gevallen wordt aan betrokkene het recht verleend 
gedurende 30 minuten een vertrouwelijk overleg te plegen met zijn advocaat 
vóór het verhoor door de onderzoeksrechter: 
 
1° Ingeval een bevel tot verlenging wordt uitgevaardigd wordt dit recht 
toegekend tijdens de nieuwe periode van 24 uur. 
 
2° Ingeval betrokkene geen vertrouwelijk overleg met zijn raadsman kon 
krijgen vóór het verhoor bij de politie, heeft hij het recht gedurende 30 
minuten vertrouwelijk overleg te plegen met zijn advocaat vóór de 
ondervraging door de onderzoeksrechter overeenkomstig art. 16 WVH.  
 
 

 BIJSTAND TIJDENS HET VERHOOR 
 

 Invoeging recht van bijstand van een advocaat tijdens het verhoor door de 
onderzoeksrechter2

 
 

 TAAK VAN DE ADVOCAAT 
 

 Analogie met politieverhoor 
 

 + Bij fase van de beslissing tot verlenen van een aanhoudingsbevel (art. 
16, § 2, 5° lid WVH) 

 De onderzoeksrechter moet de verdachte eveneens meedelen dat tegen hem 
een aanhoudingsbevel kan worden uitgevaardigd en hij moet zijn opmerkingen en 
in voorkomend geval die van zijn advocaat ter zake horen. 
 

 
2 Art. 16, § 2 WVH – invoeging drie leden in § 2 tussen eerste en tweede lid. 
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P.M.  
Geen inzage in het dossier 
Geheimhoudingsplicht van de advocaat (art. 47bis, § 7 Sv): sanctie art. 458 
SW 
 

 AFSTAND (art. 16, § 2, 2° lid WVH) 
 
Alleen de meerderjarige verdachte kan vrijwillig en weloverwogen afstand doen van 
het recht op bijstand van zijn advocaat tijdens de ondervraging door de 
onderzoeksrechter.  
 
De onderzoeksrechter maakt melding van deze afstand  in het proces-verbaal van 
verhoor. 
 
 

 BETEKENING van het aanhoudingsmandaat (art. 18, § 1, eerste 
lid WVH) 

 
 Het bevel tot aanhouding wordt aan de verdachte betekend binnen een termijn 

van vierentwintig uur. Deze termijn gaat in hetzij op het tijdstip dat wordt bepaald 
door artikel 1, 2° of 3°, of door artikel 2, 5°, hetzij, wanneer het bevel tot 
aanhouding is uitgevaardigd tegen een verdachte wiens vrijheid is benomen 
op grond van een bevel tot medebrenging of op grond van een bevel tot 
verlenging, op het tijdstip van de betekening van dit bevel. 
 
 

 WIJZIGING FASE VAN HET GERECHTELIJK ONDERZOEK 
 
Reconstructie van de feiten (art. 62, 2° en 3° lid Sv) 
 
Wanneer het plaatsbezoek georganiseerd wordt met het oog op de 
reconstructie van de feiten, laat de onderzoeksrechter zich eveneens 
vergezellen door de verdachte, de burgerlijke partij en hun advocaten. 
 

 Geheimhoudingsplicht van de advocaat 
 
Onverminderd de rechten van verdediging, is de advocaat tot geheimhouding 
verplicht van de informatie waarvan hij kennis krijgt door het bijwonen van het 
plaatsbezoek met het oog op de reconstructie van de feiten: sanctie art 458 SW. 
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DE HIERNAVOLGENDE  SANCTIE HEEFT BETREKKING OP ALLE VERHOREN 
DIE VAN VERDACHTEN WORDEN AFGENOMEN 

 
 

Sanctie bij schending van de rechten m.b.t. het verhoor en de 
bijstand van een advocaat – art. 47bis, § 6 Sv 
 
Tegen een persoon kan geen veroordeling worden uitgesproken die enkel 
gegrond is op verklaringen die hij heeft afgelegd in strijd met de bepalingen 
van paragrafen 2, 3 en 5 met uitsluiting van paragraaf 4, wat betreft het 
voorafgaandelijk vertrouwelijk overleg of bijstand door een advocaat tijdens 
het verhoor. 
 
 
 
FAQ’s 
 
De implementatie van deze wet veroorzaakt ongetwijfeld een omwenteling in 
de dagelijkse praktijk van het strafprocesrecht. Teneinde op de vragen van 
zowel politie als magistratuur snel en georganiseerd te kunnen antwoorden, 
wordt een site gecreëerd waarop alle antwoorden die door de inmiddels 
opgerichte denktank worden onderzocht evenals de ontworpen modellen 
zullen kunnen geraadpleegd worden. 
 
 

 



 

 

De “SALDUZ” – trap 
 - Slachtoffers 

- Getuigen 
Verdachten NIET van hun vrijheid beroofd 
voor:     - feiten < 1 jaar 
             - feiten verkeer 

Verdachten NIET van hun vrijheid beroofd 
voor: feiten ≥ 1 jaar (m.u.v. feiten verkeer) 

Verdachten WEL van hun vrijheid beroofd, 
dus voor: feiten: ≥ 1 jaar, < 1 jaar, verkeer 

Bij aanvang van 
elk verhoor 
Art. 47bis §1 Sv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.28quinquies §2 Sv. 

- Beknopte mededeling van de feiten 
- Mededeling van de rechten: 

a) vragen en antwoorden in gebruikte 
bewoordingen 

b) vragen opsporingshandeling 
c) verklaringen als bewijs in rechte 
d) zwijgrecht light 

- Toevoegen documenten 
- Tolk voor anderstaligen 
- Uren en personen bij verhoor 
- Nalezen en verbeteren PV 
- Kopie PV 

- Beknopte mededeling van de feiten 
- Mededeling van de rechten: 

a) vragen en antwoorden in gebruikte 
bewoordingen 

b) vragen opsporingshandeling 
c) verklaringen als bewijs in rechte 
d) zwijgrecht light 

- Toevoegen documenten 
- Tolk voor anderstaligen 
- Uren en personen bij verhoor 
- Nalezen en verbeteren PV 
- Kopie PV 

- Beknopte mededeling van de feiten 
- Mededeling van de rechten: 

a) vragen en antwoorden in gebruikte 
bewoordingen 

b) vragen opsporingshandeling 
c) verklaringen als bewijs in rechte 
d) zwijgrecht light 

- Toevoegen documenten 
- Tolk voor anderstaligen 
- Uren en personen bij verhoor 
- Nalezen en verbeteren PV 
- Kopie PV 

- Beknopte mededeling van de feiten 
- Mededeling van de rechten: 

a) vragen en antwoorden in gebruikte 
bewoordingen 

b) vragen opsporingshandeling 
c) verklaringen als bewijs in rechte 
d) zwijgrecht light 

- Toevoegen documenten 
- Tolk voor anderstaligen 
- Uren en personen bij verhoor 
- Nalezen en verbeteren PV 
- Kopie PV 

Voor aanvang van 
elk verhoor 
Art. 47bis §2 Sv. 

 - Beknopte mededeling van de feiten 
- Zwijgrecht zwaar 

- Beknopte mededeling van de feiten 
- Zwijgrecht zwaar 

- Beknopte mededeling van de feiten 
- Zwijgrecht zwaar 

- Afgifte van schriftelijke verklaring van de 
rechten 

- Afgifte van schriftelijke verklaring van de 
rechten 

- Afgifte van schriftelijke verklaring van de 
rechten 

- Vertrouwelijk overleg met advocaat 
voorafgaand aan verhoor (soepel 
toegepast) 

+ mogelijkheid afstand door 
meerderjarigen  schriftelijk in 
gedateerd en ondertekend document 

- Vertrouwelijk overleg met advocaat 
voorafgaand aan verhoor (binnen 2u en 
max. 30min.) 

+ mogelijkheid afstand door 
meerderjarigen, mits telefonisch 
contact met permanentiedienst  
schriftelijk in gedateerd en 
ondertekend document 

+ mogelijkheid tot afwijking door PK of 
OR 

Voor aanvang van 
eerste verhoor 
Art. 47bis §4 Sv. 
 
 
 
Art. 47bis §2 Sv. 
Art. 2bis §1 WVH 
 
 
 
 
 
 
Art. 2bis §3 WVH 
 
Art. 2bis §4 WVH 

 

 

 

- Recht inlichten vertrouwenspersoon 
+ mogelijkheid tot afwijking door PK of 

OR 
- Recht op medische bijstand 
- Bijstand advocaat bij verhoor 

+ mogelijkheid afstand door 
meerderjarigen  schriftelijk in 
gedateerd en ondertekend document 
(of in PV van verhoor) 

+ mogelijkheid tot afwijking door PK of 
OR 

Tijdens elk 
verhoor, eerste 
24u eventueel 
verlengd 
Art. 2bis §2 WVH 

 

 

 

- Bijkomend vertrouwelijk overleg tijdens 
verhoor (max. 15min.; éénmalig op 
verzoek verdachte of zijn advocaat, bij 
nieuwe strafbare feiten) 

Tijdens bevel tot 
verlenging  
Art. 15bis WVH 

   - Bijkomend vertrouwelijk overleg tijdens 
deze periode (max. 30min.) 

Tijdens eerste 
verhoor door OR 
Art. 16 §2 WVH 

 
 

 
- Bijstand advocaat bij verhoor 

+ mogelijkheid afstand door 
meerderjarigen 



  15 

 

OMSTANDIGE OMZENDBRIEF 

 
I. INLEIDEND HOOFDSTUK 
 
A. Inleiding 
 
De problematiek van de bijstand door een advocaat vanaf het eerste verhoor heeft 
reeds veel inkt doen vloeien. Het is het arrest Salduz tegen Turkije dat op 27 
november 2008 door de Grote Kamer bij het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens werd uitgesproken, dat aanleiding heeft gegeven tot deze nieuwe beweging. 
 
Sindsdien werden er meerdere tientallen arresten gewezen. Wij vermelden ter 
illustratie de arresten “Panovits vs. Cyprus”, “Shabelnik vs. Oekraïne”, “Dayanan 
vs.Turkije” en zeer recentelijk “Brusco vs. Frankrijk”. Het Hof behoudt het 
basisstandpunt opgenomen in het arrest Salduz doch verfijnt de criteria en 
vereisten in de volgende arresten. 
 
In bijlage wordt een overzichtelijke lijst gevoegd van deze arresten. 
 
Het Hof stelt dat het recht van elke verdachte om daadwerkelijk toegang te hebben 
tot een advocaat vanaf het eerste politieverhoor, tot de fundamentele elementen 
van een eerlijk proces behoort, overeenkomstig artikel 6 EVRM. Hieruit 
voortvloeiend vraagt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens nu ook een 
actievere houding van de overheid inzake de bijstand van een advocaat, de loutere 
toekenning van het recht op bijstand volstaat niet. Nochtans aanvaardt het Hof dat 
het ‘Salduz-principe’ geen absoluut principe is, aangezien er dwingende redenen 
kunnen zijn, eigen aan de zaak, die een afwijking rechtvaardigen. Maar ook in dit 
geval mag er geen afbreuk worden gedaan aan het eerlijk verloop van het proces.  
 
Het verlenen van rechten aan van hun vrijheid beroofde personen, alvorens deze 
door de politie verhoord worden of eventueel voor een onderzoeksrechter dienen te 
verschijnen, stemt ook overeen met de eisen van zowel het CPT [Europees Comité 
ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of 
bestraffing (van de Raad van Europa)] als het CAT (Comité tegen Foltering van de 
Verenigde Naties). 
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Deze verschillende comités hebben België de laatste jaren herhaaldelijk 
aanbevolen om aangehouden personen uitdrukkelijk het recht te waarborgen om 
een beroep te doen op een advocaat, hun naasten van hun aanhouding op de 
hoogte te brengen en duidelijk te worden geïnformeerd over hun rechten (zie de 
punten 52 tot 56 van het verslag van het CPT aan de Belgische regering 
betreffende het bezoek van het CPT van 25 november tot 7 december 2001, de 
punten 18 tot 24 van het verslag van het CPT betreffende het bezoek  van het CPT 
van 18 tot 27 april 2005, alsmede de punten 5-h. en 7-j. van de conclusies en 
aanbevelingen goedgekeurd door het CAT op 14 mei 2003). 
 
Het Europees Comité ter voorkoming van foltering en onmenselijke of 
vernederende behandeling of bestraffing heeft sinds zijn allereerste bezoek aan 
België in 1993 steeds de nadruk gelegd op het belang dat moet worden gehecht 
aan de inachtneming van de fundamentele waarborgen tegen slechte behandeling 
van personen die worden vastgehouden door de ordediensten. Het CPT heeft na 
het derde periodiek bezoek, acht jaar later, de Belgische overheden daaraan 
herinnerd opdat zij de nodige maatregelen zouden nemen om te voorzien in de 
leemten die op dit vlak zijn vastgesteld. 
 
Daarnaast moeten ook de evoluties op het niveau van de Europese Unie 
nauwlettend in het oog worden gehouden. In het bijzonder wordt hier verwezen 
naar de Resolutie van de Raad van de Europese Unie van 30 november 2009 
betreffende de Routekaart ter versterking van de procedurele rechten van 
verdachten en beklaagden in strafprocedures. Deze routekaart heeft een nieuw 
elan gegeven aan een stapsgewijze aanpak op niveau van de Europese Unie om te 
komen tot een aantal minimum procedurele waarborgen en dit met het oog op het 
bevorderen van het wederzijds vertrouwen dat de samenwerking in strafrechtelijke 
procedures ten goede komt. 
 
Wat de bijstand van een advocaat betreft had het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens ons land reeds een waarschuwing gegeven op 2 maart 2010 (arrest 
Bouglame / België). Met onderhavige wet wordt die bijstand thans omgezet in 
wetgeving en tracht de wetgever ook te anticiperen op de toekomstige Europese 
wetgeving betreffende het recht op informatie over de rechten in de strafprocedure. 
Meer bepaald wordt voorzien dat de verdachte voorafgaandelijk aan het eerste 
politieverhoor een schriftelijke verklaring krijgt met vermelding van zijn rechten. 
 
De bijstand van een advocaat binnen de termijn van de eerste 24 uren 
vrijheidsbeneming betekent een fundamentele hervorming van onze strafprocedure 
en een fundamentele omwenteling in de dagdagelijkse werking van het gerecht in 
al zijn geledingen.  
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De toelichting van het wetsvoorstel onderstreept dat het gepast lijkt de uitvoering 
van deze wet gepaard te laten gaan met een uitgebreide, wetenschappelijke 
opvolging opdat er, indien de noodzaak zich zou stellen, snel kan ingegrepen 
worden indien bepaalde aspecten niet naar behoren blijken te werken. Deze 
wetenschappelijke opvolging zou zowel een kwantitatief luik kunnen omvatten (met 
bijvoorbeeld computerprogramma’s voor de gegevens die moeten bijgehouden 
worden) als een kwalitatief luik (bijvoorbeeld de ervaringen van de verschillende 
actoren, knelpunten, voorstellen tot verbetering). 
 
Verder werd onderstreept dat het geen zin heeft rechten te voorzien die in de 
praktijk niet (of niet behoorlijk) kunnen worden uitgevoerd. Deze haalbaarheidstoets 
is trouwens een vereiste voortvloeiend uit de rechtspraak van het Europees Hof van 
de Rechten van de Mens dat stelt dat de toegekende rechten ‘practical and 
effective’ moeten zijn en niet louter ‘theoretical and illusory’. 
 
De Raad van State onderstreepte in zijn advies dat het recht op bijstand door een 
advocaat in zeer algemene bewoordingen is gewaarborgd in artikel 6, §3, c EVRM 
en dat die bepaling niet preciseert welke de voorwaarden zijn voor de uitoefening 
van dat recht. Het EHRM leidt hieruit af dat de staten de keuze hebben van de 
middelen om dat recht te waarborgen, met dien verstande dat het recht concreet en 
effectief gewaarborgd moet zijn. De nationale wetgevers beschikken dus over een 
zekere beoordelingsvrijheid om te bepalen onder welke voorwaarden het recht op 
bijstand kan worden genoten, en om de inhoud daarvan te bepalen, in de gevallen 
waarin het van toepassing is3. 
 
De Raad van State heeft kritiek op het feit dat de vrijheidsberoving een beslissend 
criterium is voor het effectieve genot van het recht op bijstand door een advocaat. 
De redenen voor de toepassing van de bedoelde waarborg in de stadia 
voorafgaand aan het eigenlijk proces zijn, enerzijds, het belang van de bewijsgaring 
tijdens het voorafgaand onderzoek voor het onderzoek op het proces zelf en, 
anderzijds, de bijzondere kwetsbaarheid waarin de verdachte zich aan het begin 
van de procedure bevindt. De waarborgen van art. 6 EVRM gelden in het algemeen 
voor alle verdachten en beklaagden, ongeacht of zij al dan niet van hun vrijheid zijn 
beroofd.4

 
Wat echter de volledige wettelijke uitwerking van het recht op bijstand betreft, 
inzonderheid bijvoorbeeld de beperking van het recht op bijstand tot een 
consultatierecht, zonder recht op bijstand tijdens het verhoor, voor personen die 
niet van hun vrijheid zijn beroofd, noch door de onderzoeksrechter worden 
ondervraagd met het oog op het verlenen van een bevel tot aanhouding, stelt de 
Raad van State dat er geen duidelijke conclusies kunnen afgeleid worden uit de 
rechtspraak van het EHRM, zodat een beperking van het recht voor verdachten die 
niet aangehouden zijn wellicht kan voorgehouden worden. Voor die opvatting 

3 Advies nr. 49.413/AV van 19 april 2011 van de Raad van State, nr. 9. 
4 Advies nr. 49.413/AV van 19 april 2011 van de Raad van State, nr.12. 
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kunnen argumenten gezocht worden in de rechtspraak van het EHRM, in zoverre 
dit aangeeft dat naarmate het feit waarop de verdenking betrekking heeft ernstiger 
is of de persoon van de verdachte kwetsbaarder is, zwaardere eisen worden 
gesteld aan de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het recht op bijstand van 
een advocaat.5

 
De moeilijkheden waartoe de toepassing van onderhavige wet aanleiding geeft 
zullen bijgevolg aan het College van procureurs-generaal ter kennis gebracht 
worden. 
 
 
B. Begrip verhoor 
 
Begrip 
 
Vooreerst kan verwezen worden naar het advies van de Raad van State dat zich 
steunt op het arrest Zaichenko t. Rusland6 waarin de vraag aan bod komt vanaf 
wanneer de ondervraging van een persoon kan worden beschouwd als een 
“verhoor” dat de toepassing van het recht op bijstand door een advocaat met zich 
kan brengen. 
 
De Raad van State stelt dat in dit verband er moet van uitgegaan worden dat de 
bijstand door een advocaat, tijdens het verhoor en zelfs voorafgaand aan het 
verhoor, er in het bijzonder op gericht is om ervoor te zorgen dat het recht van de 
verdachte om zichzelf niet te beschuldigen, niet in het gedrang komt7. Dat laatste 
recht speelt een rol wanneer de politiediensten of de gerechtelijke overheden 
verklaringen proberen te verkrijgen van een verdachte, maar niet wanneer zij op 
zoek gaan naar gegevens, eventueel zelfs met gebruik van dwangmiddelen, die 
kunnen worden verkregen zonder medewerking van de verdachte. Aldus volstaat 
bijvoorbeeld het fouilleren van de verdachte niet om de toepassing van het recht op 
bijstand door een advocaat mee te brengen. Voorts lijkt het arrest Zaichenko erop 
te wijzen dat een verhoor waarvoor de bijstand van een advocaat kan worden 
ingeroepen, er één is dat specifiek gericht is op het verkrijgen van inlichtingen van 
de verdachte8. 
 
De Raad van State onderstreepte dan ook de noodzaak om in de wet een 
omschrijving te geven van wat onder een verhoor moet worden verstaan, gelet op 
de rechtsgevolgen die voortaan aan een verhoor gehecht worden. De wetgever 
heeft het echter geraadzaam geacht geen gevolg te geven aan dit advies. Een 
omschrijving had wellicht gepaard gegaan met het gevaar om een lange lijst te 
moeten opstellen van de gevallen die niet beantwoorden aan dergelijke definitie9.  
 
5 Advies nr. 49.413/AV van 19 april 2011 van de Raad van State, nr. 17. 
6 EHRM, 18 februari 2010, Zaichenko t. Rusland, nr. 39660/02. 
7 Advies nr. 49.413/AV van 19 april 2011 van de Raad van State, nr. 13. 
8 In het arrest Zaichenko merkt het EHRM op dat de actie van de politieagenten begon met een inspectie van het voertuig van 
de verzoeker en dat het opstellen van een inspectieverslag en het opnemen van de verklaring van de verzoeker gebeurden in 
een rechtstreekse opeenvolging van handelingen (§47). 
9 Parl. St. Kamer, DOC 53 1279/005, p. 56. 
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Nochtans is het verstrekken van een definitie beantwoordend aan het normatief 
kader dat door de nieuwe wet wordt opgelegd noodzakelijk om deze wet op het 
terrein te kunnen toepassen10. 
 
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 gelegd 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 opgesomde vormvoorschriften. 

 
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 
bijzondere 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 een ambtenaar (van een 
bijzondere inspectiedienst, bijvoorbeeld in het kader van economisch 
strafrecht of sociaal strafrecht11,…) gevoerde ondervraging met een 
strafrechtelijke finaliteit zal aan dezelfde voorwaarden moeten voldoen. 
 

 
10 Zie eveneens Parl. St. Kamer, DOC 53 1279/005, p. 50, cit: “Er zij opgemerkt dat de wetgever de term ‘verhoor’ nergens 
heeft gedefinieerd noch nader omschreven. Bovendien worden, onder meer in artikel 47bis van het Wetboek van 
strafvordering, de termen ondervragen, verhoren en verklaringen door elkaar gebruikt. Rekening houdend met de krijtlijnen 
aangegeven in het advies van de Raad van State en de geciteerde rechtspraak enerzijds en de rechtsleer, anderzijds, wordt 
volgende definitie voorgesteld: “Voor de toepassing van de paragrafen 2 en 3, wordt onder het begrip verhoor begrepen een 
geleide ondervraging aangaande misdrijven die ten laste kunnen worden gelegd, door een daartoe bevoegde persoon 
geacteerd in een proces-verbaal, in het kader van een opsporing- of gerechtelijk onderzoek, met als doel de waarheid te 
vinden.””; Parl. St. Kamer, DOC 53 1279/005, p. 51, cit: “een geleide ondervraging door een daartoe bevoegde persoon: 1) 
Een verhoor is een vorm van gesprek, maar niet elk gesprek is een verhoor. Een verhoor impliceert een vraag- en 
antwoordsituatie waarbij de verbalisant doelgericht onderzoek verricht. 2) Een verhoor wordt geleid door een daartoe 
bevoegde persoon. Bevoegde personen om over te gaan tot een gerichte ondervraging zijn de politieambtenaren of 
ambtenaren van een aantal inspectiediensten die als officier of agent van de gerechtelijke politie kunnen fungeren, maar ook 
de gerechtelijke overheid zoals de procureur des Konings of de onderzoeksrechter. 3) Bij een verhoor leidt, stuurt en 
interpelleert de ondervrager, specifiek gericht op het verkrijgen van inlichtingen van de verhoorde. 4) Het is een zaakgericht 
ondervragen betreffende de kwalificatie van het misdrijf, de bewijzen en relevante bijzonderheden ervan. Dit is zeker niet het 
geval wanneer dat gesprek helemaal niet over het misdrijf, de dader, de opsporing of de vervolging gaat, maar slechts over 
koetjes en kalfjes. 5) De verhoorde persoon wordt verzocht om persoonlijk in te staan voor zijn verklaringen en wordt ook 
gevraagd om zijn verklaring te ondertekenen”. 
11 Bv. een verhoor gevoerd door een autoriteit belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen van het Wetboek van 
Sociaal Strafrecht.  
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Niet elke ondervraging valt bijgevolg onder deze definitie12! Het moet echter wel 
onderstreept worden dat zodra duidelijk is dat de betrokken persoon een verdachte 
is van een misdrijf dat beantwoordt aan de wettelijke minimumdrempel (zie verder), 
men zo snel mogelijk moet werken naar een verhoor en naar de mededeling van 
zijn rechten vóór dit verhoor. Vanaf het ogenblik van vrijheidsbeneming dienen zijn 
rechten in elk geval gewaarborgd te worden, met inbegrip van het contact met de 
gekozen advocaat of de permanentie van de balie, en het wachten op de advocaat 
alvorens het verhoor te kunnen aanvangen overeenkomstig de nieuwe wettelijke 
bepalingen (zie verder). 
 
Bovendien is op te merken dat in vele zaken waarin geen sprake is van arrestatie of 
voorlopige hechtenis, het verhoor van de verdachte niet echt dadelijk noodzakelijk 
is omdat er meer dan voldoende materiële bewijsmiddelen en/of 
getuigenverklaringen aanwezig zijn. In zulk geval is het aangewezen betrokkene 
gewoonweg in kennis te stellen dat hij kan vragen om verhoord te worden en hem 
aan te raden een advocaat te raadplegen alvorens zich aan te melden voor dat 
verhoor. Indien het Openbaar Ministerie beslist strafrechtelijke vervolgingen in te 
stellen is het echter aangewezen dat de beklaagde zou verhoord worden volgens 
de bepalingen van de wet. Zowel het Openbaar Ministerie als de rechtbank moeten 
in dat geval immers op de hoogte zijn van het gedetailleerd standpunt van de 
beklaagde. 
 
Vallen niet onder begrip verhoor dat het recht opent op bijstand van een 
advocaat: bijvoorbeeld:13

 
- Een buurtonderzoek waarbij de politie enkel naar mogelijke inlichtingen op 

zoek gaat. 
- Het rapporteren of noteren van spontane of terloopse gezegdes, uitlatingen, 

aanwijzingen of verklaringen toevertrouwd bij gelegenheid van een opleiding, 
een plaatsbezoek, een wedersamenstelling of eender welke actie van de 
politie die niet kadert in een gedirigeerde ondervraging van betrokken 
persoon. Wat het plaatsbezoek betreft dat georganiseerd wordt met het oog 
op de reconstructie van de feiten wordt evenwel verwezen naar de nieuwe 
bepaling betreffende de aanwezigheid van de partijen en hun advocaten (zie 
verder). 

- Het verzamelen van algemene inlichtingen (inwinnen van toelichtingen door 
gesprekken – verklaringen) tijdens de eerste fase van onderzoek op de 
plaats waar een wanbedrijf of een misdaad werd gepleegd, waarbij de politie 
tracht zich een beeld te vormen van de omstandigheden en de rol van de 
betrokken personen. Indien tijdens deze fase belangrijke elementen aan het 
licht komen zal de betrokkene echter nadien op het politiebureel of soms ter 
plaatse worden verhoord14. Deze geleide ondervraging zal dan echter wel 
beantwoorden aan het begrip “verhoor”. 

 
12 L. HUYBRECHTS, “Nog maar eens de ‘kleine ’Franchimont”,  CBR Jaarboek 2005 – 2006, p. 311. 
13 Zie eveneens Parl. St. Kamer, DOC 53 1279/005, p. 51-56. 
14 Parl. St. Kamer, DOC 53 1279/005, p. 51. 
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- De toestemming tot het uitvoeren van een huiszoeking, de toestemming om 
een hoeveelheid bloed, wangslijmvlies of haarwortels af te nemen ter 
vergelijking van het DNA profiel, het nemen van een monster, de 
inbeslagneming. 

- Schriftelijk overgemaakte verklaringen of vragenlijsten waarin beperkte 
informatie wordt gevraagd. 

- Verklaringen die betrekking hebben op de fase van strafuitvoering, 
genadeverzoek, eerherstel, verbeurdverklaring, of aanmaning tot betalen 
van boetes of gerechtskosten. 

 
Het tijdelijk ophouden van een persoon met het oog op het uitvoeren van een 
beperkte opsporingshandeling (DNA, vingerafdrukken, e.a.) is geen verhoor en valt 
evenmin onder het begrip arrestatie of voorlopige hechtenis. 
 
Elementen à décharge moeten uiteraard ook steeds genoteerd worden! 
Verder is te onderstrepen dat de nieuwe regels geen betrekking hebben op een 
verhoor betreffende bijvoorbeeld de identiteit, inlichtingen, of de teruggave van 
overtuigingsstukken maar wel op een inhoudelijk verhoor inzake een ten laste 
gelegd misdrijf met het oog op het verzamelen van bewijselementen.  
 
Te volgen werkwijze bij capaciteitstekort 
 
De impact van de nieuwe regels inzake het verhoor, inzonderheid het recht op 
bijstand van een advocaat, kan tot gevolg hebben dat in een groot aantal zaken, 
het wegens schaarste van middelen niet mogelijk zal zijn om ze toe te passen, en 
de politiediensten verplicht zullen zijn zich te beperken tot het noteren van de voor 
de verdere afwerking van het opsporingsonderzoek noodzakelijke inlichtingen 
teneinde de organisatie van de politiediensten die nodig is om de veiligheid van de 
burgers te waarborgen niet in gevaar te brengen of te destabiliseren. 
 
De minimumdrempel die de wetgever vooropstelde met betrekking tot de bijstand 
van een advocaat inzake het verhoor van een verdachte, inzonderheid dat de 
feiten die hem ten laste kunnen worden gelegd een misdrijf betreffen waarvan 
de straf aanleiding kan geven tot het verlenen van een bevel tot aanhouding, 
met uitzondering van de in artikel 138, 6°, 6°bis en 6ter Sv bedoelde 
wanbedrijven, heeft tot gevolg dat hij van toepassing is op het merendeel van 
de misdrijven. 
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Teneinde een oplossing te vinden om de schaarste van middelen te ondervangen 
en de organisatie van de openbare veiligheid niet in gevaar te brengen, is het 
aangewezen telkens het bij gemis aan middelen of tijd onmogelijk blijkt dadelijk een 
verhoor af te nemen overeenkomstig de nieuwe regels, en de politie beschikt over 
voldoende andersoortige bewijselementen (materiële vaststellingen, getuigen…), 
de te verhoren persoon ter kennis te brengen dat hij het recht heeft een verhoor te 
vragen en hem te informeren over de rechten die hij geniet met betrekking tot die 
ondervraging, inzonderheid het recht op bijstand van een advocaat. Deze rechten 
worden grondig besproken in het kader van onderhavige omzendbrief. 
 
De in fine voorgestelde werkwijze bij capaciteitsproblemen beoogt enkel de 
stabiliteit van de werking van de politiediensten die tevens instaan voor het 
waarborgen van de openbare veiligheid niet in gevaar te brengen, en geldt niet voor 
de behandeling van zaken waarbij de ondervraagde persoon van zijn vrijheid 
beroofd wordt. 
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II. FASE OPSPORINGSONDERZOEK 
 
A. Nieuwe rechten voor elke te verhoren persoon ongeacht de 

hoedanigheid waarin de persoon verhoord wordt 
 
 1. Inleidend 
 
Art. 47bis Sv bevat voortaan niet alleen de bepalingen inzake het verhoor van 
personen, doch eveneens bepalingen die enerzijds de situatie ondervangen van 
een verhoorde die de hoedanigheid van verdachte verkrijgt tijdens het verhoor, en 
anderzijds van een verdachte die vrij was van komen en gaan en gedurende het 
verhoor van zijn vrijheid wordt beroofd.  
 
 
 2. Proportionaliteit van de nieuwe regels inzake het verhoor van 

personen 
 
De implementatie van de Salduz rechtspraak leidt tot nieuwe regels inzake verhoor 
die verschillen naargelang van het feit of de verhoorde persoon aangehouden wordt 
of in vrijheid blijft. 
 
Er ontstaan dus ook verschillen tussen de regels inzake personen die verhoord 
worden in hoedanigheid van verdachte en de anderen. Wat het politieverhoor 
betreft wordt bijgevolg aanbevolen vóór aanvang van een verhoor voor de meest 
ingrijpende regeling te kiezen indien de mogelijkheid bestaat dat de persoon 
gearresteerd zal worden. Blijkt zulks in de loop van een verhoor, zal de meest 
ingrijpende regeling meteen moeten toegepast worden, en dit verhoor meteen 
moeten onderbroken worden. 
 
Hierna volgen de toe te passen regels gaande van de minst ingrijpende situatie tot 
deze waarin de verhoorde gearresteerd wordt. 
 
 
 3. Mededelingen bij aanvang van elk verhoor – Art. 47bis § 1 Sv 
 
Artikel 47bis van het Wetboek van Strafvordering schrijft een aantal regels voor die 
moeten geëerbiedigd worden bij het verhoor van een persoon. Deze verplichtingen 
gelden ongeacht de hoedanigheid waarin een persoon wordt verhoord, en het gaat 
dus zowel om slachtoffers, getuigen, aangevers als verdachten.  
 
Om pragmatische redenen worden de bepalingen van het huidige artikel zoveel als 
mogelijk behouden. Daartoe worden ze ondergebracht in een nieuw genummerde 
paragraaf, die §1 wordt. Paragraaf 1 betreft aldus de mededelingen die moeten 
worden gedaan aan alle verhoorden bij het begin van elk verhoor, dus op het 
moment dat het verhoor wordt aangevat. 
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Bij het verhoren van personen, ongeacht in welke hoedanigheid zij worden 
verhoord, worden bijgevolg voortaan tenminste de volgende regels in acht 
genomen (art. 47bis, § 1 Sv): 
 
1° Ieder verhoor begint met de beknopte mededeling van de feiten waarover de 
ondervraagde persoon zal worden verhoord en de mededeling aan de 
ondervraagde persoon dat: 
 

b) hij kan vragen dat alle vragen die hem worden gesteld en alle antwoorden 
die hij geeft, worden genoteerd in de gebruikte bewoordingen; 

 
b) hij kan vragen dat een bepaalde opsporingshandeling wordt verricht of een 

bepaald verhoor wordt afgenomen; 
 

c) zijn verklaringen als bewijs in rechte kunnen worden gebruikt; 
 

d) hij niet kan verplicht worden zichzelf te beschuldigen. 
 
Al deze elementen worden nauwkeurig in het proces-verbaal van verhoor 
opgenomen. 
 
In de nieuw genummerde paragraaf 1 worden bijgevolg twee nieuwe rechten 
toegevoegd namelijk: 

- de beknopte mededeling van de feiten waarover de persoon zal worden 
verhoord 

- de mededeling van het recht zichzelf niet te beschuldigen. 
 
 
 4. Beknopte kennisgeving van de feiten waarover men verhoord wordt 
 
Ieder verhoor begint met de beknopte mededeling van de feiten waarover de 
ondervraagde persoon zal worden verhoord. 
 
Het is vanzelfsprekend niet de bedoeling dat de politiediensten voorafgaand aan 
het eerste verhoor reeds een uitgebreide toelichting moeten geven betreffende de 
omstandigheden van het (de) feit(en) zelf. Bovendien zou dit vaak ook nog niet 
mogelijk zijn omdat de feiten meestal nog niet vaststaan in dit stadium van de 
procedure en het eerste verhoor juist tot doel heeft de feiten te reconstrueren, de 
puzzelstukken bij elkaar te leggen en de waarheid aan het licht te brengen. 
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Door het geven van een beknopte toelichting over de aard van de feiten wordt 
enkel beoogd de verhoorde in kennis te stellen van het soort dossier waarover hij 
zal worden ondervraagd (bv. diefstal, slagen en verwondingen, verkrachting,..) 
waarbij het natuurlijk gaat om een voorlopige juridische omschrijving of 
kwalificatie15. 
 
Uiteraard moet die toelichting de verhoorde in staat stellen te weten over welk 
feit(en) hij zal worden verhoord. Vage omschrijvingen zoals bv. “diefstallen” of 
“slagen en verwondingen” in het algemeen voldoen niet. Er moet dus wel ten 
minste een verband of omstandigheid gepreciseerd worden zodat de persoon weet 
waarover het zal gaan, zelfs al staat de juridische kwalificatie nog niet met 
zekerheid vast. Indien het om een veelheid van feiten gaat is het wel aan te 
bevelen de omschrijving voldoende ruim te houden. 
 
Het is bovendien aan te bevelen de gegeven beknopte kennisgeving te noteren in 
het proces-verbaal van verhoor of in voorkomend geval in de uitnodiging (zie 
verder), zodat later geen betwisting kan ontstaan over wat juist meegedeeld werd.  
 
 
 5. Zwijgrecht “light versie” 
 
Ieder verhoor begint met de mededeling aan de verhoorde dat “Hij niet kan 
verplicht worden zichzelf te beschuldigen”. 
 
Met betrekking tot het recht zichzelf niet te beschuldigen (d) is te onderstrepen dat 
het zwijgrecht en het recht zichzelf niet te beschuldigen niet woordelijk worden 
voorzien in artikel 6 EVRM, maar wel in het artikel 14.3.g) van het Internationaal 
Verdrag inzake de Burgerrechten en Politieke rechten. 
 
Nochtans is het weinig zinvol het recht om geen verklaring af te leggen of niet te 
antwoorden op vragen op te nemen bij klagers, slachtoffers, aangevers of getuigen. 
Soms is het zelfs tegenstrijdig bijvoorbeeld voor personen die wettelijk gehouden 
zijn om een verklaring af te leggen, zoals de getuige, al dan niet onder eed. De 
getuige is verplicht de vragen van de onderzoeksrechter te beantwoorden. Indien 
de getuige verschijnt, de eed aflegt, maar dan weigert een verklaring af te leggen, 
wordt hij gelijkgesteld met degene die heeft geweigerd te verschijnen en kan hij 
aldus de strafsanctie oplopen zoals omschreven in artikel 80 van het Wetboek van 
Strafvordering.16

 
 

 
15 Parl. St., Senaat, 2010-2011, 5-663/1, “Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis, en van het Wetboek van strafvordering, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen die van zijn vrijheid 
wordt beroofd rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan”, 
Toelichting, p. 13. 
16 VERSTRAETEN, R., Handboek voor Strafvordering, 4de herwerkte druk, p. 436, nr. 851. 
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Wel achtte de wetgever het zinvol om het recht zichzelf niet te beschuldigen mee te 
delen aan slachtoffers, aangevers en getuigen, zodat zij hun rechten desbetreffend 
kennen, inzonderheid indien hun eigen optreden eventueel ook iets strafrechtelijks 
zou kunnen bevatten. 
 
Vandaar dat dit recht wordt opgenomen in paragraaf 1, geldend voor elk verhoor 
ongeacht de hoedanigheid van de verhoorde. Wanneer het gaat om een verdachte 
omschrijft art. 47bis, § 2 het zwijgrecht scherper. 
 
 
 6. Overige mededelingen van art. 47bis Sv 
 

 De overige bepalingen van het bestaande art. 47bis Sv blijven 
ongewijzigd deel uitmaken van art. 47bis, § 1, 2° t.e.m. 5°, 
namelijk: 

 
o 2° Eenieder die ondervraagd wordt, mag gebruik maken van de 

documenten in zijn bezit, zonder dat daardoor het verhoor wordt 
uitgesteld. Hij mag, tijdens de ondervraging of later, eisen dat deze 
documenten bij het proces-verbaal van het verhoor worden 
gevoegd of ter griffie worden neergelegd. 

 
o 3° Het proces-verbaal vermeldt nauwkeurig het tijdstip waarop het 

verhoor wordt aangevat, eventueel onderbroken en hervat, alsook 
beëindigd. Het vermeldt nauwkeurig de identiteit van de personen 
die in het verhoor, of in een gedeelte daarvan, tussenkomen, en 
het tijdstip van hun aankomst en vertrek. Het vermeldt ook de 
bijzondere omstandigheden en alles wat op de verklaring of de 
omstandigheden waarin zij is afgelegd, een bijzonder licht kan 
werpen. 

 
o 4° Aan het einde van het verhoor geeft men de ondervraagde 

persoon het proces-verbaal van zijn verhoor te lezen, tenzij hij 
vraagt dat het hem wordt voorgelezen. Er wordt hem gevraagd of 
hij zijn verklaringen wil verbeteren of daaraan iets wil toevoegen. 

 
o 5° Indien de ondervraagde persoon zich in een andere taal dan 

die van de procedure wenst uit te drukken, wordt ofwel een beroep 
gedaan op een beëdigd tolk, ofwel worden zijn verklaringen 
genoteerd in zijn taal, ofwel wordt hem gevraagd zelf zijn 
verklaring te noteren. Indien het verhoor met behulp van een tolk 
wordt afgenomen, worden diens identiteit en hoedanigheid 
vermeld. 
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B. Nieuwe rechten van elke persoon die verhoord wordt aangaande 

misdrijven die hem ten laste kunnen worden gelegd 
 
 1. Mededelingen vóór aanvang van het verhoor van een al dan niet 

aangehouden persoon – Art. 47bis § 2 Sv 
 

 Mededelingen en algemeen overzicht (art. 47bis, § 2 Sv) 
 
De in art. 47bis, § 1 opgenomen algemene regels geldend bij elk verhoor blijven 
onverkort gelden.  
 
Verder wordt, vooraleer wordt overgegaan tot het verhoor van een persoon 
aangaande misdrijven die hem ten laste kunnen worden gelegd, aan de te 
ondervragen persoon op beknopte wijze kennis gegeven van de feiten waarover hij 
zal worden verhoord (art. 47bis, § 2). 
 
Bovendien wordt hem meegedeeld dat: 
 
1° hij niet verplicht kan worden zichzelf te beschuldigen; 
 
2° hij de keuze heeft, na bekendmaking van zijn identiteit, om een verklaring af te 
leggen, te antwoorden op de hem gestelde vragen of te zwijgen; 
 
3° hij het recht heeft om voor het eerste verhoor een vertrouwelijk overleg te 
hebben met een advocaat naar keuze of een hem toegewezen advocaat, in 
zoverre de feiten die hem ten laste kunnen worden gelegd een misdrijf 
betreffen waarvan de straf aanleiding kan geven tot het verlenen van een 
bevel tot aanhouding, met uitzondering van de in artikel 138, 6°, 6°bis en 6°ter 
bedoelde wanbedrijven. 
 
Indien de te ondervragen persoon over onvoldoende inkomsten beschikt, zijn de 
artikelen 508/13 tot en met 508/18 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de 
toekenning van de gedeeltelijke of volledige kosteloosheid van de juridische 
tweedelijnsbijstand onverminderd van toepassing.  
 
Alleen de meerderjarige te ondervragen persoon kan vrijwillig en weloverwogen 
afstand doen van het in het eerste lid, 3° bedoelde recht (om voor het eerste 
verhoor een vertrouwelijk overleg te hebben met een advocaat). Hij moet de 
afstand schriftelijk doen, in een door hem gedateerd en ondertekend document. 
 
Indien het eerste verhoor op schriftelijke uitnodiging geschiedt, kunnen de in het 
eerste lid, 1°, 2° en 3° vermelde rechten, evenals de beknopte mededeling van de 
feiten waarover de te ondervragen persoon zal worden verhoord, reeds ter kennis 
gebracht worden in deze uitnodiging, waarvan een kopie gevoegd wordt bij het 
proces-verbaal van verhoor. In dat geval wordt betrokkene geacht een advocaat te 
hebben geraadpleegd alvorens zich aan te melden voor het verhoor. 
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Indien het verhoor niet op uitnodiging geschiedt, of indien bij de uitnodiging de in 
het vierde lid bepaalde elementen niet zijn vermeld, kan het verhoor op verzoek van 
de te ondervragen persoon éénmalig worden uitgesteld, teneinde hem de 
gelegenheid te geven een advocaat te raadplegen. 
 
Al deze elementen worden nauwkeurig opgenomen in een proces-verbaal. 
 
 

 Vóór aanvang van het eerste verhoor (al dan niet aangehouden 
persoon) 

 
In de nieuwe paragraaf 2 van art. 47bis Sv wordt de informatie omschreven die 
moet worden meegedeeld aan een persoon die wordt verhoord inzake 
misdrijven die hem ten laste kunnen worden gelegd en dit vooraleer het verhoor 
een aanvang neemt.  
 
De nieuwe rechten worden hier opgesomd die moeten worden meegedeeld 
aan alle personen die worden verhoord over misdrijven die hen ten laste kunnen 
worden gelegd, en dit ongeacht het feit of ze aangehouden zijn of niet. 
 
Die nieuwe rechten betreffen: 

- De beknopte kennisgeving van de feiten waarover men verhoord wordt; 
- Het zwijgrecht; 
- Het recht op een aan het eerste verhoor voorafgaandelijk vertrouwelijk 

overleg met een advocaat (naar keuze of een aan hem toegewezen 
advocaat); 

- Het recht op een schriftelijke verklaring betreffende zijn rechten (zie verder 
art. 47bis, § 4). 

 
Gelet op de aard van deze mededelingen moeten zij voorafgaandelijk aan het 
verhoor worden meegedeeld. De mededelingen die overeenkomstig art. 47bis, § 1 
Sv moeten worden gedaan bij de aanvang van het verhoor blijven zoals gezegd 
onverminderd van toepassing. 
 
 

 Verhoor aangaande misdrijven die ten laste kunnen worden 
gelegd aan de ondervraagde persoon 

 
De bepaling geeft duidelijk aan dat het een verhoor betreft aangaande misdrijven 
die ten laste kunnen worden gelegd aan de ondervraagde persoon. Het gaat dus 
niet om het verhoor betreffende bijvoorbeeld de identiteit, inlichtingen of de 
teruggave van overtuigingsstukken maar om een inhoudelijk verhoor inzake een ten 
laste gelegd misdrijf met het oog op het verzamelen van bewijselementen. Er wordt 
verwezen naar het hoofdstuk betreffende het begrip verhoor. 
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 Beknopte kennisgeving van de feiten waarover men verhoord 
wordt 

 
Vooraleer wordt overgegaan tot het verhoor van een persoon aangaande 
misdrijven die hem ten laste kunnen worden gelegd, wordt aan de te 
ondervragen persoon op beknopte wijze kennis gegeven van de feiten waarover hij 
zal worden verhoord. 
 
Dit nieuw inhoudelijk element is gelijklopend voor de §1 en §2 van art. 47bis Sv. Er 
wordt bijgevolg verwezen naar hetgeen reeds werd uiteengezet. 
 
 
 2. Zwijgrecht “zware versie” 
 
Vooraleer wordt overgegaan tot het verhoor van een persoon aangaande 
misdrijven die hem ten laste kunnen worden gelegd, wordt aan de te ondervragen 
persoon meegedeeld dat: 
 
1° hij niet kan verplicht worden zichzelf te beschuldigen; 
 
2° hij de keuze heeft – na bekendmaking van zijn identiteit – om een verklaring 
af te leggen, te antwoorden op de hem gestelde vragen of te zwijgen; 
 
Vóór de aanvang van het verhoor dient de verdachte in kennis gesteld te worden 
van zijn recht om zichzelf niet te beschuldigen en van het zwijgrecht. Dit laatste is 
op een meer positieve en actieve wijze omschreven via de verschillende 
handelingen die hij kan ondernemen: hij kan verkiezen een verklaring af te leggen, 
hij kan verkiezen te antwoorden op de vragen die hem zullen worden gesteld of hij 
kan ook verkiezen te zwijgen17. 
 
Inspiratie voor deze regeling werd gehaald in Frankrijk, waar in een op 13 oktober 
2010 ingediend wetsontwerp18, het zwijgrecht als volgt werd geconcretiseerd: «La 
personne placée en garde à vue est informée au début de son audition qu’elle a le 
choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux 
questions qui lui sont posées ou de se taire». 
 
Uit de wettekst volgt bijgevolg duidelijk dat de bekendmaking van zijn 
identiteit een verplichting is die niet kadert in het zwijgrecht. 
 

 
17 Parl. St., Senaat, 2010-2011, 5-663/1, “Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis, en van het Wetboek van strafvordering, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen die van zijn vrijheid 
wordt beroofd rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan”, 
Toelichting, p. 13. 
18 Projet de loi n° 2855 relatif à la garde à vue, dat voorwerp uitmaakt van parlementaire besprekingen werd op 15 april 2011 
gepubliceerd in de Journal Officiel. 
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Het zwijgrecht betreft de verklaringsvrijheid van verdachte maar het sluit niet uit dat 
de verdachte wordt verplicht mee te werken met het gerecht en dat 
dwangmaatregelen kunnen worden gebruikt zoals de afname van een DNA-staal19. 
 
 
 3. Schriftelijke verklaring van rechten (art. 47bis, § 4 Sv) 
 
Een nieuwe vierde paragraaf werd ingevoegd in art. 47bis Sv en heeft betrekking 
op de verklaring van rechten voor alle verdachten. Art. 47bis, § 4 bepaalt dat aan 
de in paragrafen 2 en 3 bedoelde personen voor het eerste verhoor een schriftelijke 
verklaring van de rechten bedoeld in de paragrafen 2 en 3 wordt overhandigd. Het 
gaat dus om de personen die in de hoedanigheid van verdachte worden gehoord, 
ongeacht of ze van hun vrijheid beroofd worden. Op de uitwerking van de rechten 
van de verdachten die van hun vrijheid beroofd worden wordt verder ingegaan.  
 
Deze nieuwigheid vloeit voort uit de evolutie op het niveau van de Europese Unie 
en de daar aan de gang zijnde onderhandelingen inzake het ontwerp van richtlijn 
betreffende het recht op informatie over de rechten in de strafprocedure en 
informatie over de beschuldiging20. 
 
Paragraaf 4 poneert het principe dat aan elke verdachte, ongeacht of hij al dan niet 
aangehouden is, voorafgaandelijk aan het eerste verhoor een schriftelijke verklaring 
van rechten moet worden overhandigd. 
 
De concrete uitwerking van deze verklaring van rechten wordt aan de Koning 
overgelaten. Deze meer flexibele werkwijze laat toe om zeer concreet te bepalen 
welke vorm deze verklaring van rechten moet aannemen; welke rechten juist in 
welke verklaring zullen worden overhandigd; de formulering die in een eenvoudig 
en verstaanbare taal moet zijn, en zo verder21. 
 
De inhoudelijke wijzigingen of toevoegingen aan dit artikel betreffen de specifieke 
rechten van een persoon die verhoord wordt aangaande misdrijven die hem ten 
laste kunnen worden gelegd (of verdachte) inzonderheid : 
 

1) het zwijgrecht en het recht zichzelf niet te beschuldigen, 
2) recht om ingelicht te worden over de feiten waarover men verhoord wordt, 
3) recht op een voorafgaandelijk vertrouwelijk overleg met advocaat en in 

voorkomend geval door hem te worden bijgestaan en de regels inzake 
afstand, 

4) de verklaring van rechten, 
 
19 Parl. St., Senaat, 2010-2011, 5-663/1, “Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis, en van het Wetboek van strafvordering, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen die van zijn vrijheid 
wordt beroofd rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan”, 
Toelichting, p. 11. 
20 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het recht op informatie in strafprocedures 
COM (2010) 392. 
21 Zie het werk van Professor Taru Spronken, An EU-Wide Letter of Rights – Towards Best Practice, Ed. Intersentia, 
Antwerpen, 2010. Deze omvangrijke studie geeft een overzicht van de verschillende gangbare ‘letter of rights’ in de Europese 
Unie en geeft ook een aantal modelformuleringen en voorbeelden aan. 
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5) de eventuele kosteloze rechtsbijstand, 
6) de bepalingen inzake het verhoor op uitnodiging of zonder uitnodiging, 
7) de rechten toegekend aan personen die van hun vrijheid beroofd zijn. 

 
 
 4. Recht op een voorafgaandelijk vertrouwelijk overleg met een 

advocaat (art. 47bis, § 2, eerste lid 3° Sv) 
 

 Voorafgaandelijke mededeling 
 
Vooraleer wordt overgegaan tot het verhoor van een persoon aangaande 
misdrijven die hem ten laste kunnen worden gelegd, wordt aan de te 
ondervragen persoon meegedeeld dat hij het recht heeft om voor het eerste 
verhoor een vertrouwelijk overleg te hebben met een advocaat naar keuze of een 
hem toegewezen advocaat, in zoverre de feiten die hem ten laste kunnen 
worden gelegd een misdrijf betreffen waarvan de straf aanleiding kan geven 
tot het verlenen van een bevel tot aanhouding, met uitzondering van de in 
artikel 138, 6°, 6°bis en 6°ter bedoelde wanbedrijven. 
 
 

 Betreft enkel het eerste verhoor 
 
Uit de toelichting van het wetsvoorstel blijkt dat de wetgever ervan uitgaat dat het 
vertrouwelijk overleg vooral dient gegarandeerd te worden naar aanleiding van het 
eerste verhoor, gelet op de precaire situatie waarin de verhoorde zich dan bevindt 
gezien hij voor het eerst in contact komt met de politionele en gerechtelijke 
autoriteiten. Bij een navolgend verhoor is de situatie enigszins anders.  
Het komt aan de betrokkene toe om regelmatig contact te houden met zijn 
advocaat. Indien betrokkene niet is aangehouden, beschikt hij over vrijheid van 
komen en gaan en kan hij alle schikkingen treffen om zijn advocaat te zien. Het kan 
volgens de wetgever niet de bedoeling zijn dat de politiediensten voor elk 
navolgend verhoor een voorafgaandelijk consultatierecht moeten garanderen22. De 
verdachte heeft wel het recht om een nieuw verhoor te vragen na overleg met zijn 
advocaat. Dit kon al op basis van de huidige wetgeving, namelijk art. 47bis, § 1, 1, 
b, Sv.  
 
Uiteraard moet de verdachte opnieuw kunnen genieten van dit recht bij elke nieuwe 
opsporing of vervolging (of uitbreiding van…) wegens nieuwe feiten die niet 
begrepen waren in de eerdere verhoren. 
 

 
22 Parl. St., Senaat, 2010-2011, 5-663/1, “Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis, en van het Wetboek van strafvordering, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen die van zijn vrijheid 
wordt beroofd rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan”, 
Toelichting, p. 18. 
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 Inhoud van het voorafgaandelijk vertrouwelijk overleg 
 
Gezien volgens de Salduz-rechtspraak het overleg met een advocaat in de eerste 
plaats tot doel heeft 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, 
maakt de bespreking ervan tussen de advocaat en zijn cliënt ongetwijfeld deel uit 
van het voorafgaandelijk vertrouwelijk 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, 
bespreking van de zaak en organisatie van de verdediging, zoeken naar 
ontlastende bewijzen, voorbereiding van de ondervraging, morele ondersteuning23. 
 
 

 Infrastructuur 
 
De inwerkingtreding van deze wet is van aard om ernstige organisatorische 
problemen teweeg te brengen gelet op het gebrek aan nodige infrastructuur om een 
vertrouwelijk overleg met een advocaat te kunnen waarborgen. De lokale 
politiediensten zullen in de eerste plaats getroffen worden door dit gebrek aan 
middelen. 
 
Gelet op het belang en de omvang van de impact van deze wet op de 
strafrechtelijke procedures, en bijgevolg op het eindresultaat van het door de 
politiediensten geleverde werk, is het noodzakelijk dit gebrek aan infrastructurele 
middelen van de politiediensten zo snel mogelijk te overbruggen, wat ondermeer 
zou kunnen gerealiseerd worden door het afsluiten van samenwerkingsverbanden 
of interzonale samenwerkingsakkoorden die ook reeds voor andere thema’s zijn 
afgesloten (bv. gemeenschappelijk gebruik van cellen). 
 
De inrichting van het lokaal dient de vertrouwelijkheid van het gesprek tussen de 
advocaat en zijn cliënt te waarborgen alsmede de veiligheid. Bovendien is rekening 
te houden met het aspect van gevaar voor ontvluchting!  
 
De vertrouwelijkheid van het overleg dient uiteraard eveneens gewaarborgd te 
worden, ook indien dit telefonisch plaats vindt. Het is strikt verboden deze 
communicatie af te luisteren, er kennis van te nemen of ze op te nemen! 
 
Verder moet opgemerkt worden dat de wet bepalingen bevat met betrekking 
tot de geheimhoudingsplicht van de advocaat, maar die bepalingen hebben 
enkel betrekking op de bijstand tijdens de ondervraging. Deze materie wordt 
verder behandeld! 
 
 
23 EHRM 13 oktober 2009, nr. 7377/03, Dayanan tegen Turkije. 
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Er wordt verder verwezen naar het hoofdstuk betreffende de fase van 
arrestatie of aanhouding. 
 
 

 Drempel en beperking van de regeling tot bepaalde misdrijven 
 
De wetgever stelde dat rekening houdend met de criteria van haalbaarheid, 
werkbaarheid en efficiëntie die de rode draad moeten vormen, het organiseren van 
dergelijk voorafgaand vertrouwelijk overleg voor alle misdrijven – inclusief 
verkeersinbreuken, wegcontroles, … – totaal onhaalbaar zou zijn, zowel op 
budgettair vlak als op organisatorisch vlak. Tevens werd rekening gehouden met 
het feit dat tal van instanties in België ingevolge specifieke wetgevingen 
gemachtigd zijn tot het afnemen van verhoren, in de overgrote meerderheid zonder 
vrijheidsberoving. De zwaarste verkeersinbreuken (bv. dodelijk ongeval, 
vluchtmisdrijf met gekwetste, alcohol in staat van herhaling,..) vallen ten andere 
onder de lijst van wanbedrijven en misdaden voor dewelke een bevel tot 
aanhouding kan worden afgeleverd. 
 
Teneinde de werking van de politiediensten op het terrein zo weinig mogelijk 
te belemmeren heeft de wetgever ervoor geopteerd het toepassingsveld van 
het recht op voorafgaandelijk overleg met een advocaat te beperken tot de 
feiten die een misdrijf betreffen waarvan de straf aanleiding kan geven tot het 
verlenen van een bevel tot aanhouding, met uitzondering van de 
wanbedrijven bedoeld in artikel 138, 6°, 6°bis en 6°ter. 
 
De wetgever stelt bijgevolg enerzijds de minimum voorwaarde van het 
aanhoudingsmandaat als algemene drempel, maar anderzijds worden de feiten 
uitgesloten die betrekking hebben op misdrijven omschreven in de wetten en 
verordeningen op de barelen, de openbare en geregelde diensten van 
gemeenschappelijk vervoer te land en te water, de wegen te land en te water en 
het wegverkeer; de wanbedrijven omschreven in de artikelen 418 tot 420 van het 
Strafwetboek, wanneer de doding, de slagen en verwondingen het gevolg zijn van 
een verkeersongeval en in artikel 422 van het Strafwetboek; de wanbedrijven 
omschreven in de artikelen 22, 23 en 26 van de wet van 21 november 1989 
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. 
 
Het organiseren van bijstand van een advocaat in die zaken bleek inderdaad op 
operationeel vlak ondoenbaar voor de politiediensten. Er moet echter onderstreept 
worden dat indien een verdachte in zulk geval gearresteerd wordt, hij toch geniet 
van alle nieuwe rechten waaronder het recht op een vertrouwelijk overleg met een 
advocaat! 
 
Met betrekking tot de uitsluiting van het consultatierecht voor niet van hun 
vrijheid beroofde personen die worden verhoord in verband met feiten die een 
wanbedrijf betreffen bedoeld in art. 138, 6°, 6°bis en 6ter Sv stelde de Raad van 
State dat de rechtspraak van het Europees Hof niet lijkt uit te sluiten dat de inhoud 
van het consultatierecht kan variëren naargelang de ernst van het misdrijf waarvan 
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iemand verdacht wordt. Bij gebreke van een duidelijke rechtspraak over de 
modulering van het recht op bijstand naargelang de aard van het misdrijf waarvan 
de betrokkene verdacht wordt, stelt de Raad van State dat het moeilijk is om met 
zekerheid te stellen dat de wetgever daarmee binnen de aan de nationale 
overheden toekomende beoordelingsruimte zou blijven. In principe zou van de 
toegang tot een advocaat enkel kunnen afgeweken worden in het licht van 
bijzondere omstandigheden en dwingende redenen wat op een beoordeling in 
concreto lijkt, en niet in abstracto door te verwijzen naar bepaalde categorieën 
misdrijven24. 
 
Dit alles lijkt te bevestigen dat het gebrek aan duidelijkheid van de rechtspraak van 
het EHRM bijdraagt tot rechtsonzekerheid, terwijl het de nationale wetgever 
verplicht nieuwe wetsbepalingen in te voeren. 
 
 

 Gradatie van het recht op voorafgaandelijk overleg met een 
advocaat in functie van de vrijheidsbeneming van de verdachte 

 
o Proportionaliteit 

 
Tijdens de parlementaire voorbereiding werd verwezen naar de rechtspraak van het 
EHRM. Deze rechtspraak viseert echter voornamelijk het geval waarin een 
verdachte gearresteerd wordt en bijgevolg van zijn vrijheid wordt beroofd. 
 
Zo stipuleerde het Hof o.a. in het arrest Shabelnik v. Oekraïne van 19 februari 
2009: “58.  The Court reiterates that in particular where a deprivation of liberty is at 
stake, the interests of justice in principle call for legal representation (see Benham 
v. the United Kingdom, no. 19380/92, § 61, 10 June 1996).” 
 
Verder kan nog worden verwezen naar ondermeer het arrest Dayanan v. Turkije 
van 13 oktober 2009:  
 
« 31. Elle estime que l'équité d'une procédure pénale requiert d'une manière 
générale, aux fins de l'article 6 de la Convention, que le suspect jouisse de la 
possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en 
garde à vue ou en détention provisoire. 
 
32. Comme le souligne les normes internationales généralement reconnues, que la 
Cour accepte et qui encadrent sa jurisprudence, un accusé doit, dès qu'il est privé 
de liberté, pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat et cela indépendamment 
des interrogatoires qu'il subit (pour les textes de droit international pertinents en la 
matière, voir Salduz, précité, §§ 37-44)….. ». 
 

 
24 Advies nr. 49.413/AV van 19 april 2011 van de Raad van State, nr. 18. 

 



 
 
 
 
 

35

 
 
In het arrest Zaichenko v. Rusland van 18 februari 2010 stelt het Hof: 
“47.  Moreover, the Court observes that the present case is different from previous 
cases concerning the right to legal assistance in pre-trial proceedings (see Salduz 
[GC], §§ 12-17 and Öcalan [GC], § 131, both cited above; see also Shabelnik, cited 
above, § 59; Panovits v. Cyprus, no. 4268/04, §§ 7-10, 11 December 2008; Kolu v. 
Turkey, no. 35811/97, §§ 14-22, 2 August 2005; Brennan v. the United Kingdom, 
no. 39846/98, § 41, ECHR 2001-X; Quinn v. Ireland, no. 36887/97, §§ 10-13, 
21 December 2000; Averill v. the United Kingdom, no. 36408/97, § 55, ECHR 2000-
VI; Magee v. the United Kingdom, no. 28135/95, §§ 8-15, ECHR 2000-VI; and 
Imbrioscia, §§ 9-19, cited above) because the applicant was not formally arrested 
or interrogated in police custody. He was stopped for a road check. This check and 
the applicant's self-incriminating statements were both carried out and made in 
public in the presence of two attesting witnesses. It is true that the trial record 
contains a statement by the applicant suggesting that the writing down of the 
inspection record and/or his subsequent statement were started on the spot but 
were completed in the village of Birofeld. Nevertheless, the Court concludes on the 
basis of the materials in the case file that the relevant events, namely the drawing 
of the inspection record and the taking of the applicant's explanation, were carried 
out in a direct sequence of events. (48)  Although the applicant in the present case 
was not free to leave, the Court considers that the circumstances of the case as 
presented by the parties, and established by the Court, disclose no significant 
curtailment of the applicant's freedom of action, which could be sufficient for 
activating a requirement for legal assistance already at this stage of the 
proceedings.” 
 
In het arrest Salduz bepaalde het Hof dat “de toegang tot een advocaat in het 
bijzonder aan de orde is in zaken met ernstige tenlasteleggingen, want wanneer de 
zwaarste straffen op het spel staan, dient het recht op een eerlijk proces in een 
democratische samenleving in de hoogste mate te worden gewaarborgd.” 
 
De toelichting van het wetsvoorstel onderstreept dat uit deze rechtspraak blijkt dat 
het Europese Hof de waarborgen van het bijstandsrecht koppelt aan een zekere 
gradatie, namelijk de zwaarwichtigheid van een zaak en dus het 
evenredigheidscriterium aanvaardt25. 
 
Er bestaat volgens de wetgever geen twijfel over dat ingevolge het arrest Salduz en 
de daaropvolgende rechtspraak de effectieve toegang tot een advocaat dient 
gegarandeerd vanaf het begin van de vrijheidsberoving, zelfs buiten enige vorm 
van verhoor. De wetgever heeft bijgevolg expliciet voorzien dat een persoon die 
beroofd is van zijn vrijheid, het recht heeft op bijstand van een advocaat, namelijk 
het recht om voorafgaandelijk een vertrouwelijk overleg te hebben met zijn 
advocaat en de bijstand tijdens het verhoor zelf (zie infra). 
 

 
25 Parl. St., Senaat, 2010-2011, 5-663/1, “Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis, en van het Wetboek van strafvordering, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen die van zijn vrijheid 
wordt beroofd rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan”, 
Toelichting, p. 15. 
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Niettegenstaande de Salduz rechtspraak niet duidelijk is wat betreft de bijstand ten 
aanzien van personen die niet van hun vrijheid beroofd worden, heeft de wetgever 
er toch voor geopteerd om hen het recht te geven op een vertrouwelijk overleg met 
een advocaat voorafgaand aan het eerste verhoor, doch beperkt tot de 
bovenvermelde misdaden en wanbedrijven.  
 
De wetgever heeft nochtans onderstreept dat er een wezenlijk verschil bestaat 
tussen een persoon die “vrij is van komen en gaan” en een “die van zijn vrijheid 
beroofd is”, zodat het verantwoord is dat zij verschillend behandeld worden. 
 
Deze gradatie van het recht op een voorafgaandelijk overleg met een advocaat 
ondervangt de kritiek van de Raad van State die opmerkte dat het criterium van 
vrijheidsberoving om te bepalen vanaf welk ogenblik iemand recht heeft op bijstand 
van een advocaat voor kritiek vatbaar is, maar tegelijkertijd vaststelde dat de 
Senaat niettemin een stap verder is gegaan door te bepalen dat personen die niet 
van hun vrijheid zijn beroofd, maar die verdacht worden van een misdrijf dat 
aanleiding kan geven tot het verlenen van een bevel tot aanhouding26, het recht op 
een vertrouwelijk overleg met hun advocaat genieten27. 
 
 

o Objectief verschil in behandeling tussen een gearresteerde 
verdachte en niet-gearresteerde verdachte 

 
Het essentiële verschil tussen een gearresteerde verdachte en niet-gearresteerde 
verdachte is dat deze laatste beschikt over zijn vrijheid van komen en gaan, wat 
betekent dat hij op eender welk moment het verhoor kan stopzetten en weggaan, 
zo nodig om opnieuw een advocaat te raadplegen, en bovendien zelf een 
voorafgaandelijk vertrouwelijk overleg met een advocaat kan organiseren, waarbij 
de advocaat dit principe van ‘vrijheid van komen en gaan’ kan toelichten. Zijn 
rechten zijn voldoende gewaarborgd. 
 
Er kan ter zake ook verwezen worden naar het advies van de Raad van State dat in 
de inleiding van deze omzendbrief werd geciteerd28. 
 
 

o Praktische regeling van het overleg bij het verhoor van een 
niet-gearresteerde verdachte  

 
Zoals reeds gezegd beschikt een niet-gearresteerde persoon over zijn vrijheid van 
komen en gaan, zodat dit voorafgaandelijk consultatierecht in de praktijk op een 
soepele manier kan worden toegepast. De wetgever heeft de volgende regeling 
uitgewerkt. 
 
 

26 Met uitzondering van de in artikel 138, 6°, 6° bis en 6 ter Sv bedoelde wanbedrijven. 
27 Advies nr. 49.413/AV van 19 april 2011 van de Raad van State, nr 11 en 12. 
28 Advies nr. 49.413/AV van 19 april 2011 van de Raad van State, nr 17. 
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 Verhoor op schriftelijke uitnodiging met kennisgeving 
van de rechten (art. 47bis, § 2, vierde lid) 

 
Het verhoor op schriftelijke uitnoding met kennisgeving van de rechten is niet 
verplichtend, het is slechts een mogelijkheid die echter gepaard gaat met eventuele 
risico’s, zoals onder meer het verwittigen van de verdachte dat een 
opsporingsonderzoek loopt! 
 
Indien dit eerste verhoor echter op schriftelijke uitnodiging geschiedt, en de rechten 
vermeld in het eerste lid, 1°, 2° en 3°, te weten (de hierna volgende voorwaarden 
zijn cumulatief): 
 
1° hij niet kan verplicht worden zichzelf te beschuldigen; 
 
2° hij de keuze heeft, na bekendmaking van zijn identiteit, om een verklaring af te 
leggen, te antwoorden op de hem gestelde vragen of te zwijgen; 
 
3° hij het recht heeft om voor het eerste verhoor een vertrouwelijk overleg te 
hebben met een advocaat naar keuze of een hem toegewezen advocaat (zie de 
drempel hierboven), 
 
evenals de beknopte mededeling van de feiten waarover hij zal worden 
verhoord, reeds ter kennis worden gebracht in deze uitnodiging waarvan een kopie 
gevoegd wordt bij het proces-verbaal van verhoor, wordt betrokkene geacht een 
advocaat te hebben geraadpleegd alvorens zich aan te melden voor het 
verhoor. 
 
Indien hij dat niet heeft gedaan en bijgevolg geen advocaat heeft geraadpleegd 
wordt het verhoor bijgevolg niet uitgesteld.  
 
Een verhoor op schriftelijke uitnodiging is bijgevolg aangewezen ingeval de 
volgende voorwaarden voldaan zijn: 
 

- er geen gevaar bestaat voor het doen verdwijnen van bewijzen, 
- er geen gevaar bestaat voor collusie, 
- er geen gevaar bestaat voor belemmering van het onderzoek. 

 
Indien gebruik wordt gemaakt van een schriftelijke uitnodiging is bovendien steeds 
rekening te houden met het aspect van de privacy, en de vraag of het risico bestaat 
dat andere personen er kennis van zouden kunnen nemen. 
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 Verhoor dat niet op schriftelijke uitnodiging geschiedt of 
op uitnodiging zonder kennisgeving van rechten 

 
Indien het verhoor niet op schriftelijke uitnodiging geschiedt, of indien bij die 
uitnodiging de (cumulatieve) elementen bepaald in het vierde lid niet zijn vermeld, 
kan het verhoor op verzoek van de te ondervragen persoon éénmalig worden 
uitgesteld, teneinde hem de gelegenheid te geven een advocaat te raadplegen. 
Daarbij mag geen beroep gedaan worden op de permanentiedienst van de balie. 
 
De wetgever heeft de wijze waarop het overleg in dit laatste geval dient 
georganiseerd te worden, telefonisch of ter plaatse, doelbewust open gelaten om 
de praktijk de mogelijkheid te geven dit op een zo efficiënt mogelijke wijze in te 
vullen. Gezien de verdachte persoon beschikt over zijn vrijheid van komen en gaan, 
achtte de wetgever het opnemen van dwingende bepalingen betreffende 
wachttermijnen niet noodzakelijk. 
 

 Proces-verbaal (art. 47bis, § 2, laatste lid) 
 
Alle bovenvermelde elementen worden nauwkeurig opgenomen in een proces-
verbaal, te weten: 

- De kennisgeving van de feiten vóór de ondervraging; 
- De verplichte mededelingen inzake het zwijgrecht; 
- De verplichte mededeling inzake het recht op een vertrouwelijk overleg en 

de organisatie daarvan (schriftelijke uitnodiging met of zonder mededeling 
rechten vierde lid / of niet op uitnodiging); 

- Afstand van het recht op een vertrouwelijk overleg (zie verder); 
- Wijziging van de hoedanigheid van de verhoorde tijdens de ondervraging 

(zie verder); 
- Mededeling inzake de kosteloze rechtsbijstand: zie verder schriftelijke 

verklaring van rechten (§ 4). 
 
 

 Afstand van het recht op vertrouwelijk overleg met een advocaat 
door een niet-gearresteerde verdachte – Richtlijn inzake het 
document van afstand (art. 47bis, § 2, 3° lid Sv) 

 
Alleen de meerderjarige te ondervragen persoon kan van het recht op een 
vertrouwelijk overleg met een advocaat vóór het eerste verhoor vrijwillig en 
weloverwogen afstand doen. Hij moet de afstand schriftelijk doen, in een door hem 
gedateerd en ondertekend document. 
 
Voor wat betreft de mogelijkheid tot afstand van het recht op bijstand van een 
advocaat aanvaardt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens deze 
mogelijkheid onder de voorwaarde dat deze op een weloverwogen wijze kan 
plaatsgrijpen. De betrokkene moet de volle draagwijdte van die rechten terdege 
begrijpen, hij moet immers weten waarvan hij afstand doet, en bij impliciete afstand 
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ingevolge de attitude van de verdachte zou moeten aangetoond worden dat de 
verdachte redelijkerwijze kon voorzien wat de gevolgen van die houding zijn.29 De 
wet eist bijgevolg een door de verdachte gedateerd en ondertekend document van 
afstand. Dit document zal bijgevolg expliciet vermelden: “Ik ben mij bewust van het 
gevolg van mijn afstand van het recht op een vertrouwelijk overleg met een 
advocaat, en dat mijn verklaringen als bewijs in rechte zullen kunnen gebruikt 
worden”. 
 
In zijn arrest Sharkunov and Mezentsev van 10 juni 2010 vs. Rusland stelt het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens ook het volgende:  
“106. The Court reiterates that neither the letter nor the spirit of Article 6 of the 
Convention prevents a person from waiving of his own free will, either expressly or 
tacitly, the entitlement to the guarantees of a fair trial (see Hermi v. Italy [GC], no. 
18114/02, § 73, ECHR 2006-XII). However, such a waiver must, if it is to be 
effective for Convention purposes, be established in an unequivocal manner and be 
attended by minimum safeguards commensurate with its importance”. 
 
 
 5. Wijziging van hoedanigheid waarin de persoon wordt verhoord (art. 

47bis, § 5 Sv) 
 

 Wisselclausule (art. 47bis, § 5, Sv) 
 
De wetgever heeft zich gebogen over de situatie (i) waarbij een verhoorde persoon 
tijdens het verhoor een andere hoedanigheid blijkt te hebben dan aanvankelijk 
gedacht, of (ii) waarbij een verdachte die vrij was om te komen en te gaan van zijn 
vrijheid beroofd wordt. 
 
Indien tijdens het verhoor van een persoon, die aanvankelijk niet als verdachte 
werd beschouwd, blijkt dat er elementen zijn die laten vermoeden dat hem feiten 
ten laste kunnen worden gelegd, dan wordt hij ingelicht over de rechten die hij heeft 
ingevolge § 2 en in voorkomend geval § 3 en wordt hem de schriftelijke verklaring 
overhandigd bedoeld in § 4. 
 
Het betreft bijgevolg de rechten van een persoon die vrij is van komen en gaan en 
die verhoord wordt aangaande misdrijven die hem ten laste kunnen worden gelegd, 
en in voorkomend geval van een verdachte die van zijn vrijheid wordt beroofd. 
Bovendien somt de schriftelijke verklaring van rechten (art. 47bis, § 4 Sv) de 
rechten op die voorzien worden in de §§ 2 en 3 en moet die verklaring worden 
afgegeven aan de personen geviseerd in de §§ 2 en 3 vooraleer tot het eerste 
verhoor wordt overgegaan. 
 

 
29 Parl. St., Senaat, 2010.2011, 5-663/1, “Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis, en van het Wetboek van strafvordering, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen die van zijn vrijheid 
wordt beroofd rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan”, 
Toelichting, p. 18.; EHRM 1 april 2010, Pavlenko t. Rusland, § 12. 
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Het spreekt voor zich dat het ogenblik waarop een verhoorde persoon een andere 
hoedanigheid lijkt te verkrijgen niet in een wetsbepaling kan vastgelegd worden. 
Het is dus van groot belang dat de ondervrager de omstandigheden waarin dit 
gebeurt zo precies mogelijk omschrijft in het proces-verbaal van verhoor teneinde 
latere betwistingen te voorkomen.  
 
 

 Verschillende situaties 
 
Deze bepaling impliceert bijgevolg dat het verhoor wordt stopgezet teneinde de 
rechten van de verhoorde persoon te waarborgen, en dit leidt tot verschillende 
situaties: 
 
1° De persoon die aanvankelijk beschouwd werd als slachtoffer of getuige wordt 
zelf verdachte 

 deze persoon moet kunnen genieten van de rechten voorzien sub § 2 (zie 
hierboven) + de schriftelijke verklaring van de rechten (§ 4)  eventueel schuift hij 
verder naar situatie 2°  
 
2° De verdachte die vrij was van komen en gaan wordt van zijn vrijheid beroofd 
(moet worden) 

 deze persoon genoot reeds van de rechten voorzien sub § 2 (zie hierboven) + 
moet kunnen genieten van de rechten voorzien sub § 3 (zie verder) + de 
schriftelijke verklaring van de rechten (§ 4) 

 het is aanbevolen de richtlijnen te volgen die hierna volgen en in voorkomend 
geval de richtlijn “ingeval van twijfel”! 
 
 

o Richtlijnen 
 

- De beslissing om een persoon van zijn vrijheid te beroven is gegrond 
op de volgende criteria die “a contrario” eveneens de criteria opleveren 
waarop de beslissing gegrond wordt om hem in vrijheid te laten: 

o de aard van de feiten en omstandigheden waarin zij gepleegd 
werden; 

o de specificiteit of de noden van het onderzoek; 
o de redenen vermeld in art.16, § 1 WVH; 

 de door de wet bepaalde straf, 
 ernstige redenen om te vrezen dat de in vrijheid gelaten 

verdachte, 
• nieuwe misdrijven zou plegen, 
• zich aan het optreden van het gerecht zou onttrekken 
• bewijzen zou pogen te laten verdwijnen  
• zich zou verstaan met derden 

 de volstrekte noodzakelijkheid voor de openbare veiligheid, 
o bijzondere richtlijnen van de procureur des Konings. 
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Indien het duidelijk is dat de te verhoren persoon niet van zijn vrijheid zal 
worden beroofd gelet op diverse elementen die hetzij door de procureur 
des Konings binnen zijn arrondissement worden bepaald na overleg met 
de politiediensten, hetzij volgen uit een rechtstreeks contact met de 
parketmagistraat  

 
- is het mogelijk de overgang van de oorspronkelijke hoedanigheid van de 

verhoorde persoon naar  die van verdachte soepel op te lossen: 
1) ofwel wordt het verhoor gewoon uitgesteld naar een latere datum,  de 
persoon die aanvankelijk niet als verdachte werd ondervraagd krijgt de 
rechten voorzien in § 2 met inbegrip van de beknopte kennisgeving van de 
feiten waarover hij zal worden verhoord, het zwijgrecht en het recht op een 
aan het eerste verhoor voorafgaand vertrouwelijk overleg met een advocaat 
(indien de feiten uiteraard binnen het toepassingsgebied van de wet vallen) 

 dit uitstel wordt overeenkomstig art. 47 bis, § 2, vierde en vijfde lid slechts 
éénmalig gegeven. 
2) ofwel wordt de gekozen advocaat ofwel de aangestelde advocaat 
verwittigd (op de wijze zoals verder zal uiteengezet worden: zie richtlijnen 
sub C, 1, 1.3 inzake contact met de permanentie van de balie indien de 
gekozen advocaat niet bereikbaar is of in de onmogelijkheid verkeert de te 
verhoren persoon bij te staan / scenario ingeval van het ontbreken van 
een telefonische permanentie 

o  en wordt gewoon gewacht op de komst van de advocaat. In dat 
geval wordt een redelijk korte wachttermijn overeengekomen met de 
advocaat en de betrokken persoon (niet langer van 2 uur) 

o  of wordt de mogelijkheid gegeven tot telefonisch vertrouwelijk 
onderhoud met de advocaat. 

3) ofwel wordt een schriftelijke oproeping voor een verhoor op vastgestelde 
datum aan de persoon meegegeven die alle bovenvermelde elementen van 
§ 4 bevat. 
4) ofwel, indien het een misdrijf betreft dat geen aanleiding kan geven tot 
een aanhoudingsbevel, of verkeerzaken betreft: verhoor van de verdachte 
na kennisgeving van zijn rechten (dus zonder enige vorm van bijstand van 
een advocaat). 

 
 

o Richtlijn bij twijfel 
 
Er bestaat een wezenlijk verschil van behandeling wat het politieverhoor betreft ten 
aanzien van aangehouden verdachten en personen die vrij zijn van komen en 
gaan, of personen die verhoord worden in hoedanigheid van verdachte en de 
anderen. Bovendien wordt bij twijfel omtrent het reële tijdstip van aanvang van de 
termijn van 24 uren teruggegrepen naar het tijdstip van aanvang van het eerste 
verhoor met alle gevolgen van dien. 
 
Het is dus aangewezen vóór aanvang van het verhoor voor de meest 
ingrijpende regeling te kiezen indien de mogelijkheid lijkt te bestaan dat de te 
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verhoren persoon gearresteerd zal worden. Gelet op het feit dat de advocaat tot 
geheimhouding is verplicht van de informatie waarvan hij kennis krijgt door het 
verlenen van bijstand tijdens de verhoren zoals bepaald in artikel 2bis, § 2 van de 
wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis (zie verder), is het 
aanbevolen bij twijfel de procureur des Konings te contacteren zodat deze kan 
overwegen een beslissing te nemen inzake de vrijheidsbeneming van betrokkene. 
 
Blijkt zulks slechts in de loop van een verhoor, zal de meest ingrijpende regeling 
toch meteen moeten toegepast worden, en dit verhoor moeten onderbroken worden 
met mogelijk ernstige procedurele gevolgen indien er een betwisting ontstaat over 
de juiste hechtenistoestand tijdens (of vóór) het verhoor.  
 
Hetzelfde doet zich voor indien een persoon aanvankelijk in de hoedanigheid van 
getuige, aangever, of slachtoffer wordt gehoord en tijdens de ondervraging de 
hoedanigheid van verdachte krijgt, en bovendien rekening moet gehouden worden 
met de eventualiteit van aanhouding. 
 
Indien nodig wordt de procureur des Konings gecontacteerd. 
 
 
 6. Kosteloze bijstand (art. 47bis, § 2, 2° lid Sv) 
 
Indien de te ondervragen persoon over onvoldoende inkomsten beschikt, zijn de 
artikelen 508/13 tot en met 508/18 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de 
toekenning van de gedeeltelijke of volledige kosteloosheid van de juridische 
tweedelijnsbijstand onverminderd van toepassing. 
 
Uit de toelichting van het wetsvoorstel blijkt dat een niet-aangehouden verdachte 
die onvoldoende inkomsten heeft en kosteloze juridische bijstand wil, hier zelf dient 
voor te zorgen via de gewone regels (zich aanmelden bij het bureau voor juridische 
bijstand op het gerechtsgebouw). In dat geval wordt niet gewerkt via de 
permanentiedienst van de balie. 
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C. Fase van arrestatie of aanhouding 
 
 1. Rechten van een persoon die van zijn vrijheid beroofd wordt (art. 

47bis, § 3 Sv) 
 
  1.1. Overgang naar vrijheidsberoving (art. 47bis, § 3 Sv) 
 

 Kennisgeving van de rechten van de persoon die van zijn 
vrijheid beroofd wordt (art. 47bis, § 3 Sv) 

 
In de eerste plaats moet verwezen worden naar de vorige hoofdstukken, 
inzonderheid naar de mededelingen die moeten gedaan worden vóór aanvang van 
het verhoor van een al dan niet aangehouden verdachte (art. 47bis § 2), maar ook 
naar in art. 47bis, § 1 opgenomen algemene regels die bij elk verhoor gelden. Al 
deze regels blijven onverkort gelden wanneer het gaat om een persoon die van zijn 
vrijheid beroofd wordt. 
 
Onverminderd de paragrafen 1 en 2, eerste lid 1° en 2°, wordt aan eenieder die van 
zijn vrijheid beroofd is overeenkomstig de artikelen 1, 2, 3, 15bis en 16 van de wet 
van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis meegedeeld dat hij de rechten 
geniet die worden opgesomd in de artikelen 2bis, 15bis en 16 van dezelfde wet. 
 
Gelet op de structuur van onze wetgeving, inzonderheid de verdeling van de 
bepalingen die betrekking hebben op personen die van hun vrijheid beroofd zijn 
tussen het Wetboek van strafvordering en de wet betreffende de voorlopige 
hechtenis, heeft de wetgever een algemene bepaling ter zake ingevoegd in art. 
47bis, § 3. De nieuwe derde paragraaf betreft het informeren van personen die van 
hun vrijheid zijn beroofd. Zij worden ook ingelicht overeenkomstig de § 1 en de § 2, 
maar, gelet op hun situatie van vrijheidsberoving, krijgen zij bijkomende rechten 
waarover zij moeten worden geïnformeerd. Om redenen van transparantie en 
duidelijkheid, is de concrete regeling daarvan ingeschreven in de chronologische 
opbouw van de wet van 20 juni 1990 betreffende de voorlopige hechtenis. 
 
De rechten opgesomd in de artikelen 2bis, 15bis en 16 van de wet van 20 juli 1990 
betreffende de voorlopige hechtenis zijn: 
 

a. Recht op een aan het eerstvolgend verhoor door de politiediensten (of 
bij gebreke hieraan door de PK of de OR) voorafgaandelijk 
vertrouwelijk overleg met een advocaat (2bis § 1 WVH); 

b. Recht op bijstand door zijn advocaat tijdens de verhoren afgenomen 
binnen (2bis § 2, 15bis WVH): 

1. de bij art. 1, 1°, en art 2 WVH bepaalde termijn, 
2. gedurende de uitvoering van het bevel tot medebrenging 

bedoeld in art. 3 WVH, 
3. gedurende de termiijn bepaald in het bevel tot 

verlenging (zie verder art. 15 bis WVH); 
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c. Mogelijkheid tot onderbreking van de sub b hierboven vermelde 
verhoren (zie verder) (art. 2 bis § 2, 4° lid WVH) 

d. Recht op inlichting van een vertrouwenspersoon over zijn aanhouding 
(zie verder) (2bis § 3 WVH); 

e. Rechten m.b.t de eventuele toekenning van gedeeltelijke of volledige 
kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand (art. 2bis §1, 2° lid 
WVH); 

f. Recht op medische bijstand (zie verder) (art. 2bis § 4 WVH); 
g. In het kader van het bevel tot verlenging: een nieuw recht op 

vertrouwelijk overleg met zijn advocaat (art.15bis laatste lid WVH) (zie 
verder); 

h. Recht op bijstand van zijn advocaat tijdens de ondervraging door de 
onderzoeksrechter (art. 16 §2, 2° lid WVH); 

i. Recht op maken van opmerkingen m.b.t. het uitvaardigen van een 
aanhoudingsbevel (art. 16 § 2, 5° lidWVH). 

 
Bovendien is in herinnering te brengen dat overeenkomstig de nieuwe § 4 een 
schriftelijke verklaring van de rechten bedoeld in de §§ 2 en 3 vóór het eerste 
verhoor aan de verdachte moet worden overhandigd. Er wordt verwezen naar de 
uiteenzetting sub II.B.3., p. 25. 
 
 

 Bij twijfel 
 
Er dient opnieuw aan herinnerd te worden aan de bovenvermelde richtlijnen bij 
twijfel gelet op het verschil van behandeling en regeling ten aanzien van 
aangehouden personen en personen die vrij zijn van komen en gaan, of personen 
die verhoord worden in hoedanigheid van verdachte en de anderen. 
 
Bijgevolg bestaat het gevaar dat de regels inzake het verhoor van personen die van 
hun vrijheid beroofd worden toepassing zullen vinden op ondervragingen die niet 
leiden tot vrijheidsberoving. Dit is een potentieel collateraal gevolg van de 
rechtspraak van het EHRM. 
 
 

 Wat te doen bij vrijheidsbeneming en gebrek aan tijd? – 
Richtlijnen 

 
Vermits de wetgever een mogelijkheid heeft gecreëerd de termijn van 24 uren bij 
bevel van de onderzoeksrechter éénmalig te verlengen (zie verder D,1) is het 
noodzakelijk een dossier samen te stellen dat alle gegevens bevat die het ingaan 
van een nieuwe termijn verantwoorden.  
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Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen bij verhoor van vele verdachten in het kader van 
een gewichtige zaak waarbij mogelijk ook meerdere tolken moeten opgeroepen 
worden. Het respecteren van de termijnen inzake voorlopige hechtenis, 
inzonderheid de termijn van 24 uren, blijft de eerste prioriteit vermits de verdachte 
bij overschrijding in elk geval in vrijheid moet gesteld worden. Bij gebrek aan tijd ligt 
het voor de hand dat het proces-verbaal een volledige opsomming bevat van alle 
materiële bewijzen, getuigenissen, sporen, kortom van de ernstige aanwijzingen 
van schuld aan het misdrijf waarvan de persoon verdacht wordt. Het “gesprek” – 
dat in dit geval geen “dirigerend verhoor” mag zijn – kan dan beperkt worden tot de 
wettelijk vereiste kennisgevingen overeenkomstig deze omzendbrief, een 
kennisgeving betreffende de ernstige aanwijzingen van schuld (zonder eventuele 
lopende cruciale opsporings- of onderzoeksdaden in gevaar te brengen) en het 
noteren van het eventueel standpunt of de eventuele reactie van de verdachte 
daarop, inzonderheid van de eventuele elementen à décharge die hij wenst mee te 
delen. Het is belangrijk te onderstrepen dat de politiediensten geen initiatieven 
mogen nemen om op deze manier toch een verklaring van de betrokkene te 
bekomen; anderzijds heeft de betrokkene het recht om te reageren en moet wat hij 
zegt door de politiediensten geacteerd worden in het proces-verbaal. 
 
Indien de tijd ontbreekt om een verhoor te organiseren met respect van de 
wettelijke vereisten inzake bijstand van een advocaat zal het “gesprek” met de 
verdachte zich beperken tot hetgeen voorafgaat.  
In beide gevallen wordt de procureur des Konings dadelijk verwittigd, en zal het 
proces-verbaal nauwkeurig de bijzondere omstandigheden, en de dwingende 
redenen vermelden die het bij tijdsgebrek miskennen van de regels van bijstand 
van een advocaat hebben veroorzaakt. Bovendien zal het proces-verbaal alle 
bovenvermelde elementen en ernstige aanwijzingen nauwkeurig vermelden. In dat 
geval zullen de rechten van betrokkene volledig moeten gewaarborgd worden bij de 
eerstvolgende ondervraging!  
 
Er wordt verder verwezen naar het hoofdstuk betreffende het bevel tot verlenging 
van de termijn van 24 uren (D, 1), en in voorkomend geval naar punt C, 1, 1.8 dat 
betrekking heeft op de gemotiveerde afwijking van de rechten vastgesteld in de §§ 
1 en 2. 
 
 
 1.2. Inleiding: recht om een advocaat te raadplegen en door hem 

bijgestaan te worden 
 

 Huidige wetgeving 
 
Onze wetgeving biedt in het kader van de voorlopige hechtenis reeds tal van 
rechten aan de verdachte ter vrijwaring van zijn recht van verdediging en zijn recht 
op een eerlijk proces30. 

 
30 Parl. St., Senaat, 2010-2011, 5-663/1, “Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis, en van het Wetboek van strafvordering, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen die van zijn vrijheid 
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De toelichting van het wetsvoorstel verwijst naar het advies van de Hoge Raad voor 
de Justitie van 25 november 2010 en de rechtspraak van het Hof van Cassatie en 
geeft de volgende opsomming, namelijk: 
 

- de korte duur van de grondwettelijk vastgestelde termijn van de 
vrijheidsberoving; 

- de onmiddellijke overhandiging aan de verdachte, op het ogenblik van 
betekening van het bevel tot aanhouding, van alle in de artikelen 16, § 7 en 
18, § 2 van de wet op de voorlopige hechtenis bedoelde stukken; 

- het recht van de verdachte om daarop onmiddellijk vrij verkeer te hebben 
met zijn advocaat overeenkomstig artikel 20, § 1 en 2 van de voormelde wet; 
dit recht van permanente toegang tot een advocaat kan zelfs bij een 
opsecreetstelling niet uitgesloten worden; 

- de mogelijkheid om binnen een zeer korte termijn (binnen de 5 dagen) een 
tegensprekelijk debat te kunnen voeren voor het onderzoeksgerecht 
(Raadkamer met mogelijkheid tot hoger beroep bij de K.I.) – artikel 21 WVH; 

- in het kader van deze procedure de mogelijkheid tot inzage van het volledige 
dossier één werkdag voor de zitting (art. 21§3 WVH); 

- de aanwezigheid van de advocaat bij het samenvattend verhoor voor de 
onderzoeksrechter (art. 22, § 3 WVH); 

- de mogelijkheid tot het vragen van bijkomende onderzoekshandelingen 
overeenkomstig de artikelen 61quinquies en 127 van het Wetboek van 
Strafvordering; 

- de onderzoeksrechter kan ook een beschikking vellen tot invrijheidstelling 
zolang het onderzoek niet is afgesloten waartegen geen beroep kan worden 
aangetekend; 

- de inzage van het dossier, het vrij verkeer van de beklaagde met zijn 
advocaat tijdens de procedure voor de feitenrechter. 

 
 

 Scherpere benadering automatisch gekoppeld aan 
vrijheidsberoving 

 
Het moment van vrijheidsberoving is het sleutelmoment in de Europese rechtspraak 
voor wat betreft de bijstand van de advocaat. Wat de kritiek van de Raad van State 
betreft op dit standpunt en de wijze waarop die kritiek door de wet wordt 
ondervangen wordt verwezen naar hetgeen voorafgaat. 
 
Volgens het Europese Hof dient er reeds toegang te zijn tot een advocaat vanaf het 
eerste politieverhoor, gelet op de precaire situatie waarin de verhoorde zich dan 
bevindt gezien hij voor het eerst in contact komt met de politionele en gerechtelijke 
overheden.  
 

 
wordt beroofd rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan”, 
Toelichting, p. 20. 
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Het Hof beklemtoont dat de beginfase in het onderzoek doorslaggevend kan zijn 
voor wat betreft het verzamelen van bewijzen en in die zin de rest van de procedure 
en het proces zelf kan beïnvloeden. Dit maakt dat een verdachte, die niet beschikt 
over zijn vrijheid van komen en gaan, zich in een bijzonder kwetsbare positie 
bevindt, kwetsbaarheid die enkel kan worden opgevangen door de bijstand van een 
advocaat. 
 
De toelichting bij het wetsvoorstel onderstreept dat het EHRM  het recht op bijstand 
van een advocaat ook toekent, los van elke ondervraging, en verwijst naar het 
arrest Dayanan v. Turkije van 13 oktober 2009: 
“32.  Comme le souligne les normes internationales généralement reconnues, que 
la Cour accepte et qui encadrent sa jurisprudence, un accusé doit, dès qu'il est 
privé de liberté, pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat et cela 
indépendamment des interrogatoires qu'il subit (pour les textes de droit 
international pertinents en la matière, voir Salduz, précité, §§ 37-44)….. ». 
 
De wetgever opteerde om die reden (zie verder artikel 2bis WVH) het recht op een 
vertrouwelijk overleg voorafgaandelijk aan het eerste verhoor door de 
politiediensten in het strafprocesrecht in te voegen. 
 
Uitzonderlijk kan het gebeuren dat de verdachte, door omstandigheden, of in het 
uitzonderlijke geval van artikel 59 Wetboek van Strafvordering, waarbij de 
onderzoeksrechter optreedt bij heterdaad, niet verhoord kon worden door de 
politiediensten. Wanneer in dat geval het eerste verhoor gebeurt door de procureur 
des Konings of de onderzoeksrechter, moet het voorafgaandelijk vertrouwelijk 
overleg vanzelfsprekend ook gewaarborgd worden. 
 
Uit de toelichting bij het wetsvoorstel blijkt dat het voorafgaand overleg enkel moet 
worden gewaarborgd voor het eerste verhoor. Immers conform de bepalingen van 
het wet op de voorlopige hechtenis (art. 20 WVH) kan de verdachte vrij verkeer 
hebben met zijn advocaat en is een opsecreetstelling voor de advocaat niet 
mogelijk.  
 
De wijze waarop het overleg dient georganiseerd (telefonisch of ter plaatse), 
behoudens indien uitdrukkelijk bepaald in de wettekst, wordt door de wetgever 
bewust zoveel mogelijk open gelaten om de praktijk de mogelijkheid te geven dit op 
een zo’n efficiënt mogelijke wijze in te vullen.31

 
Anderzijds onderkent de wetgever dat specifiekere bijkomende regels noodzakelijk 
zijn, omwille van de uiterst korte geldende arrestatietermijn van 24 uren. Het betreft 
meer bepaald32: 

 
31 Parl. St., Senaat, 2010-2011, 5-663/1, “Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis, en van het Wetboek van strafvordering, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen die van zijn vrijheid 
wordt beroofd rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan”, 
Toelichting, p. 22. 
32 Parl. St., Senaat, 2010-2011, 5-663/1, “Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis, en van het Wetboek van strafvordering, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen die van zijn vrijheid 
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 de termijn waarbinnen het overleg met de advocaat dient plaats te vinden, 
namelijk binnen de twee uren; 

 de duur van het overleg, namelijk max. 30 minuten; 
 de regeling met de balies: de noodzaak van een permanentiedienst; 
 indien door omstandigheden het geplande vertrouwelijke overleg niet binnen 

de 2 uren heeft kunnen plaatsvinden, voorziet de wet dat de betrokkene een 
vertrouwelijk telefonisch overleg mag hebben met de advocaat van de 
permanentiedienst waarna het verhoor kan aanvatten; 

 striktere eisen inzake de mogelijkheid om afstand te doen. 
 
 
 1.3. Recht op een vertrouwelijk overleg met een advocaat (art 2bis 

WVH) 
 

 Recht op een éénmalig overleg vóór het eerste verhoor 
 
Eenieder die van zijn vrijheid is beroofd overeenkomstig de artikelen 1 of 2 
(WVH), of ter uitvoering van een in artikel 3 (WVH) bedoeld bevel tot 
medebrenging, heeft vanaf dat ogenblik en vóór het eerstvolgend verhoor door 
de politiediensten, of bij gebrek hieraan door de procureur des Konings of de 
onderzoeksrechter, het recht om een vertrouwelijk overleg te hebben met een 
advocaat naar keuze. Indien hij geen advocaat gekozen heeft of indien de advocaat 
verhinderd is, wordt contact genomen met de permanentiedienst die wordt 
georganiseerd door de Orde van Vlaamse balies, en de Ordre des Barreaux 
Francophones et Germanophone, of bij gebrek hieraan door de stafhouder van de 
Orde of zijn gemachtigde (art. 2bis §1). 
 
De wet legt bijgevolg geen voorafgaand overleg op vóór alle verdere 
ondervragingen, doch enkel vóór het eerstvolgende verhoor, of dit nu plaatsvindt bij 
de politie, de onderzoeksrechter of de procureur des Konings. Het dient ook 
onderstreept te worden dat de wet slechts een éénmalig overleg toekent vóór 
het eerste verhoor. De volgende leden van art. 2bis WVH bepalen immers precies 
op welke wijze dit overleg moet georganiseerd worden, hoelang op de advocaat 
moet gewacht worden en wanneer na het overleg met het daaropvolgend eerste 
verhoor mag gestart worden (zie verder). 
 
Wat de vrijheidsberoving betreft ter uitvoering van een bevel tot medebrenging is op 
te merken dat indien dit bevel werd verleend teneinde een getuige te laten 
verschijnen en te verhoren, deze laatste niet lijkt te moeten genieten van de nieuwe 
rechten vermits (en zolang) het niet gaat om een verhoor aangaande misdrijven die 
hem ten laste kunnen gelegd worden en hij evenmin om die reden kan 
aangehouden worden. 

                                                                                                                                                                   
wordt beroofd rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan”, 
Toelichting, p. 22-23. 
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Er wordt eveneens verwezen naar hetgeen gezegd werd m.b.t. de wijziging van de 
hoedanigheid van de verhoorde persoon gedurende het verhoor en de richtlijnen bij 
twijfel. 
 
 

 Advocaat naar keuze – Permanentiedienst 
 

o Contact met de permanentie 
 
De te ondervragen persoon heeft recht op een advocaat naar keuze. Indien hij 
geen advocaat gekozen heeft of deze verhinderd is, preciseert de wet dat contact 
wordt genomen met de permanentiedienst georganiseerd door de Orde van 
Advocaten33 of door de stafhouder of zijn gemachtigde, die  een advocaat zal 
aanstellen (art. 2bis §1). 
 
Het behoort dus aan de Orde van Advocaten om een effectieve permanentie in te 
richten die dag en nacht kan gecontacteerd worden. Gelet op de hiernavolgende 
bepalingen inzake de afstand van het recht op vertrouwelijk overleg of de 
overschrijding van de wachttermijn, is het duidelijk dat de permanentie van de balie 
rechtstreeks telefonisch moet kunnen gecontacteerd worden. De eerste 
communicatie met de permanentie zou eventueel per fax kunnen gebeuren. Uit de 
parlementaire voorbereiding blijkt ten andere dat een latere datum van 
inwerkingtreding van de wet (later dan 1 oktober 2011) nodig is onder meer omdat 
de balies de nodige tijd moeten krijgen om een systeem op te richten dat het voor 
de politie mogelijk maakt om op een snelle en efficiënte manier een advocaat te 
contacteren34.  
 
Indien de te verhoren persoon een buitenlands advocaat kiest – wat frequent kan 
voorvallen in grensgebieden – wordt aanbevolen enkel de permanentie van de balie 
te contacteren met melding van deze keuze. 
 
- Scenario ingeval van het ontbreken van een telefonische permanentie 
 
Uit de uiteenzettingen en de toelichtingen die door de Orde van Advocaten werd 
georganiseerd blijkt evenwel dat geen daadwerkelijke telefonisch bereikbare 
permanentie wordt opgericht maar een “digitale permanentie” die via internet moet 
gecontacteerd worden en een programma aanbiedt om op zoek te gaan naar een 
permanentieadvocaat. De Orde van Advocaten heeft tijdens de uiteenzettingen 
onderstreept dat deze optie het gevolg is van het uitblijven van een beslissing van 
de regering om de kosten van een echte permanentie voor rekening te nemen van 
de Belgische Staat.  
 

 
33 Orde van Vlaamse Balies en Ordre des barreaux francophones et germanophones. 
34 DOC 53 1279/012, Verslag namens de commissie voor de Justitie uitgebracht door de heren Christian BROTCORNE en 
Renaat LANDUYT, Uiteenzetting van de minister van Justitie, 15 juli 2011; p. 9. 
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Dit beantwoordt niet aan de eisen die de wet stelt. Er wordt bijgevolg aan herinnerd 
dat de wet expliciet de mogelijkheid voorziet de stafhouder van de Orde of 
zijn gemachtigde te contacteren om een advocaat aan te duiden bij gebrek aan 
een permanentiedienst georganiseerd door de Orde van Advocaten. Indien de 
Stafhouder zelf geen permanentie heeft georganiseerd wordt hijzelf, zijn 
gemachtigde of het secretariaat van de orde gecontacteerd.  
 
Het is echter mogelijk dat een advocaat moet gecontacteerd worden buiten de 
openingsuren. Ingeval er geen telefonische permanentie werd opgericht 
dringen er zich bijgevolg voorlopige en dringende maatregelen op omdat de 
rechtsonderhorige het recht op bijstand bezwaarlijk kan worden ontzegd.  
 
Het wordt bijgevolg bij wijze van richtlijn aanbevolen via het in voorkomend geval 
aangeboden internetkanaal “digitale permanentie” een advocaat op te roepen zo de 
persoon zelf geen advocaat gekozen heeft of deze niet kan bereikt worden om 
welke reden ook, en indien de Stafhouder, zijn gemachtigde, het secretariaat van 
de Orde, of in voorkomend geval een lokale permanentie niet kunnen 
gecontacteerd worden.  
 
In voorkomend geval zullen de procureurs des Konings in afwachting van een 
nationale oplossing een overleg opstarten met de stafhouder teneinde 
noodoplossingen te zoeken per arrondissement. 
 
Er wordt onderstreept dat bij contact met de “digitale permanentie” de wachttermijn 
waarover verder sprake echter volgens de duidelijke bepaling van de wet loopt 
vanaf (behoudens het contact met de gekozen advocaat) het eerste contact met de 
permanentie. Deze bepaling geldt eveneens ten aanzien van de digitale 
permanentie die door de balie georganiseerd zou worden. Dit tijdstip zal dus 
nauwkeurig worden bepaald, waarbij gebruik kan gemaakt worden van de digitale 
tool die de balie aanbiedt.  
 
Indien na verloop van de termijn van twee uren of bij afstand van het recht op 
bijstand de wet een telefonisch vertrouwelijk overleg oplegt (zie verder), en de 
digitale permanentie zou moeten worden gecontacteerd in de hierboven geschetste 
omstandigheden is het mogelijk dat nog geen advocaat daadwerkelijk kon 
gecontacteerd worden. In dat geval wordt aanbevolen in het veld opmerkingen te 
vermelden dat de twee uren verlopen zijn of dat de persoon afstand doet van zijn 
recht, en in dat geval wordt aanbevolen zo er dadelijk geen contact kan 
gerealiseerd worden het nood-GSM-nummer van de balie op te roepen.  
 
Indien dit alles niet lukt, er uiteindelijk geen advocaat kan gecontacteerd worden, en 
er dus sprake is van overmacht, zal het proces-verbaal nauwkeurig alle genomen 
stappen vermelden. Dit is van het allergrootste belang voor de beoordeling van de 
eventuele toepassing van de sanctie die de wet bepaalt bij schending van de 
rechten m.b.t. het verhoor en de bijstand van een advocaat door de rechter tijdens 
de verdere strafprocedure (zie Hoofdstuk III). 
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 Organisatie van het overleg – Infrastructuur 

 
o Relatieve vrijheid 

 
De wijze waarop het overleg zelf dient georganiseerd heeft de wetgever zoveel 
mogelijk open gelaten om de praktijk de mogelijkheid te geven dit op een zo’n 
efficiënt mogelijke wijze in te vullen35. In sommige gevallen wordt een telefonisch 
overleg echter opgelegd. 
 

o Wachttermijnen / nieuw contact bij verstrijken van de 
termijn (art. 2bis, § 1, 3° en 4° lid WVH) / richtlijnen 

 
Vanaf het contact met de gekozen advocaat of de permanentiedienst, dient het 
vertrouwelijk overleg met de advocaat binnen de twee uren plaats te vinden. Na het 
vertrouwelijk overleg, dat maximaal dertig minuten duurt, kan het verhoor 
aanvangen. Indien de advocaat toekomt kort vóór het verstrijken van de 2 uur en er 
geen probleem van tijdsgebrek ontstaat wat de termijn van 24 uren betreft mag de 
volledige duur van overleg (30 minuten) toch toegekend worden. In feite lag het in 
de bedoeling van de wetgever 2 uur wachttijd toe te kennen en dan 30 min 
vertrouwelijk overleg. De wettekst kan strikt genomen anders geïnterpreteerd 
worden, maar het wordt aanbevolen de wet soepel toe te passen indien dit geen 
problemen oplevert wat de termijn van 24 uren betreft. 
 
Vermits de wet dit niet nader regelt kan dit overleg zowel telefonisch als ter plaatse 
georganiseerd worden. Dit kan het voorwerp uitmaken van protocollen die per 
arrondissement worden afgesloten, of bij gebreke daaraan op het ogenblik zelf 
worden afgesproken met de gekozen of de aangestelde advocaat. Bij telefonisch 
overleg belt de politie uiteraard zelf de advocaat of de permanentie op, en bij 
telefonisch overleg wordt enkel die telefoonlijn ter beschikking van de verdachte 
gesteld zonder mogelijkheid een ander nummer op te bellen.  
 
Indien het geplande vertrouwelijke overleg niet binnen de twee uren heeft 
plaats gevonden, vindt alsnog een telefonisch vertrouwelijk overleg met de 
permanentiedienst plaats, waarna het verhoor kan aanvangen. 
 

o Tolken – Richtlijnen 
 
Indien de te verhoren persoon zich in een andere taal dan die van de procedure 
wenst uit te drukken, wordt hem gevraagd welke taal hij wenst te spreken met zijn 
advocaat tijdens het vertrouwelijk overleg, en wordt die keuze bovendien 
meegedeeld aan de gecontacteerde advocaat.  

35 Parl. St., Senaat, 2010-2011, 5-663/1, “Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis, en van het Wetboek van strafvordering, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen die van zijn vrijheid 
wordt beroofd rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan”, 
Toelichting, p. 22. 
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Uiteraard zal met betrekking tot het verhoor zelf van betrokkene toepassing worden 
gemaakt van art. 47bis, § 1, 5°, en in voorkomend geval een beroep worden 
gedaan op een beëdigde tolk.  
 
Tenzij de advocaat ter kennis brengt dat hij zich in een door hem gekende taal kan 
onderhouden met zijn cliënt, of zich laat begeleiden door een beëdigde tolk, geniet 
het de aanbeveling dat de door de politie gevorderde beëdigde tolk eveneens 
bijstand zou verlenen tijdens het vertrouwelijk overleg. De advocaat en de tolk 
moeten vóór aanvang van de vertrouwelijke raadpleging ingelicht worden over het 
feit dat de tolk, indien hij aan dit overleg deelneemt, alleszins ook medewerking bij 
het verhoor dient te bieden. De politie komt uiteraard slechts tussen ingeval het 
vertrouwelijk overleg ten burele moet plaats vinden. 
 
Indien dezelfde beëdigde tolk bijstand verleent bij het politieverhoor zal hem 
meegedeeld worden dat hij tot geheimhouding verplicht is van de informatie 
waarvan hij kennis heeft gekregen tijdens het vertrouwelijk overleg, en dat hij zich 
moet beperken tot het vertalen van wat gezegd wordt. Dit wordt vermeld in het 
proces-verbaal. Indien hij weigert bijstand te verlenen bij het politieverhoor wordt 
een andere beëdigde tolk opgeroepen. 
 
Indien de tolk werd opgeroepen door de politie, behoren de kosten met betrekking 
tot deze prestatie, die ontegensprekelijk kadert in het waarborgen van effectieve 
rechten van verdediging, te worden opgenomen in de gerechtskosten, onder 
voorbehoud van een eventuele wijziging van het tarief in strafzaken.  
 
Er dient bovendien steeds een gedetailleerde kostenstaat te worden opgemaakt 
met een precieze opgave van de geleverde prestaties. 
 
Indien er te weinig tolken beschikbaar zijn zal prioriteit gegeven worden aan de 
vragen van de onderzoeksrechter, vervolgens de procureur des Konings en 
uiteindelijk de politiediensten. Problemen worden voorgelegd aan de procureur des 
Konings of aan de met de zaak belaste onderzoeksrechter. 
 
 

o Infrastructuur, vertrouwelijkheid en veiligheid 
 
Er wordt aan herinnerd dat de inrichting van het lokaal de vertrouwelijkheid van het 
gesprek tussen de advocaat en zijn cliënt dient te waarborgen alsmede de 
veiligheid. Bovendien is rekening te houden met het aspect van gevaar voor 
ontvluchting.  
 
Hoewel de wet daarover niets bepaalt betekent dit niet dat de advocaat 
automatisch vrije toegang dient verleend te worden tot de ruimte, waar de 
verdachte met hem consult kan hebben. De politie blijft eindverantwoordelijke voor 
de veiligheid van de advocaat, de verdachte en derden, en is bovendien 
aansprakelijk in geval van een ontvluchting van een verdachte.  
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De toegang van de advocaat tot de consultatieruime kan dus aan beperkende 
veiligheidsmaatregelen en voorwaarden worden onderworpen die ten andere reeds 
werden opgenomen in bestaande protocollen met de balie, zoals: 

- het voorleggen van de identiteitskaarten en een legitimatiekaart als 
advocaat; 

- het achterlaten van alle elektronische en metalen voorwerpen, alsook van 
aktetas in een afgesloten kast; uiteraard moet een advocaat bij het overleg 
kunnen beschikken over de mogelijkheid nota’s te nemen! 

- een controle met een metaaldetector indien voorhanden geniet de voorkeur. 
Een dergelijke controle staat immers niet gelijk met een fouillering, want er 
gebeurt geen betasting van het lichaam en de kleding van de advocaat noch 
van zijn bagage (cf. art 28, §1, tweede lid WPA). 

- indien noodzakelijk, een veiligheidscontrole (geen fouillering) opdat 
men zich zou kunnen vergewissen dat de advocaat niet in bezit is van 
voorwerpen of stoffen die gevaarlijk zijn voor hemzelf of derden, of 
door de verdachte zouden kunnen gebruikt worden om bijvoorbeeld 
een ontvluchting te vergemakkelijken. Uiteraard moeten dergelijke 
maatregelen op correcte manier en binnen de strikt daartoe 
noodzakelijke tijd verricht worden.  

 
De advocaat, die weigert om zich aan die veiligheidsvoorwaarden te onderwerpen, 
kan de toegang tot de consultatieruimte ontzegd worden. Dit is geen inbreuk op het 
vrije consultatierecht van de verdachte met een advocaat, want het toegangsverbod 
is het rechtstreeks gevolg van de eigen houding van de advocaat. 
 
Het ware verkieselijker geweest dat de wet op het politieambt zou worden 
aangevuld met specifieke bepalingen inzake de te nemen veiligheidsmaatregelen 
t.a.v. de optredende advocaat, opdat men zich zou kunnen vergewissen dat hij niet 
in het bezit is van voorwerpen of stoffen die gevaarlijk zijn of die een ontvluchting 
kunnen vergemakkelijken, of wat het gebruik van de GSM betreft. In elk geval zal 
dit aspect ter gelegenheid van het jaarlijks rapport inzake de wetsevaluatie aan de 
wetgever worden voorgelegd. 
 
Gelet op deze situatie zal de politie alle nodige maatregelen nemen, waaronder 
bijvoorbeeld vallen het boeien van de verdachte of het toezicht achter glaswand, 
teneinde de veiligheid maximaal te waarborgen. 
 
Het gebruik van een lokaal ingericht met een glaswand tussen de verdachte 
en zijn advocaat biedt uiteraard de maximale veiligheidsvoorwaarden tijdens 
het vertrouwelijk overleg en is aan te bevelen. 
 
De vertrouwelijkheid van het overleg dient uiteraard eveneens gewaarborgd te 
worden, ook indien dit telefonisch plaats vindt. Het is strikt verboden deze 
communicatie af te luisteren, er kennis van te nemen of ze op te nemen! 
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Verder moet opgemerkt worden dat de wet bepalingen bevat met betrekking tot de 
geheimhoudingsplicht van de advocaat, maar die bepalingen hebben enkel 
betrekking op de bijstand tijdens de ondervraging. Deze materie wordt verder 
behandeld! 
 
 

 Afstand van het recht op een vertrouwelijk overleg van een 
advocaat (art. 2bis, § 1, 5° lid WVH) 

 
o Meerderjarige 

 
Enkel na een vertrouwelijk telefonisch contact met de permanentiedienst, kan de 
betrokken meerderjarige na vrijheidsbeneming vrijwillig en weloverwogen afstand 
doen van het recht op een vertrouwelijk overleg met een advocaat.  
 
Minderjarigen kunnen geen afstand doen van dit recht. 
 
Het Europese Hof stelt immers naarmate het feit waarop de verdenking betrekking 
heeft ernstiger is of de persoon van de verdachte kwetsbaarder, zwaardere eisen 
dienen te worden gesteld aan de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het 
recht op bijstand. Om deze redenen kan een minderjarige die van zijn vrijheid is 
beroofd geen afstand doen van dit recht en een meerderjarige aangehoudene enkel 
na een telefonisch vertrouwelijk overleg met de permanentiedienst. 
 
Indien de politie vaststelt dat een meerderjarige te verhoren persoon een zwak of 
kwetsbaar persoon is (bv. mentale zwakheid) worden de regels inzake 
minderjarigen toegepast. 
 

o Telefonisch vertrouwelijk overleg nodig  
 
Afstand kan enkel na een vertrouwelijk telefonisch contact met de 
permanentiedienst.  
 

o Geschreven gedateerd en ondertekend document vereist 
– Richtlijn 

 
De te ondervragen persoon moet de afstand schriftelijk doen in een door hem 
gedateerd en ondertekend document. De richtlijnen inzake het document van 
afstand geviseerd in hoofdstuk II, B, 4 zijn van toepassing (zie eveneens 
verder wat de afstand van de bijstand tijdens het verhoor betreft). 
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 1.4. Kosteloze rechtsbijstand (art. 2bis, § 1, 2° lid) 
 
Indien de te ondervragen persoon over onvoldoende inkomsten beschikt, zijn de 
artikelen 508/13 tot en met 508/18 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de 
toekenning van de gedeeltelijke of volledige kosteloosheid van de juridische 
tweedelijnsbijstand onverminderd van toepassing. 
 
Er is dus geen vermoeden van onvermogendheid ingevoerd zoals bij de personen 
geplaatst onder aanhoudingsmandaat door de onderzoeksrechter. 
 
 
 1.5. Proces-verbaal 
 
Art. 2bis, § 1, laatste lid bepaalt dat alle elementen nauwkeurig worden opgenomen 
in een proces-verbaal, inzonderheid: 

- De contactname met de gekozen advocaat of met de permanentiedienst van 
de balie: wijze, datum en uur; 

- De wachttijd die in acht werd genomen voor de komst van de advocaat; 
- De duurtijd van het vertrouwelijk overleg met de advocaat; 
- De wijze waarop het overleg plaatsvond (lokaal / telefonisch); 
- De eventuele telefonische contactname omdat het geplande vertrouwelijk 

overleg niet binnen de 2 uren kon plaats vinden; 
- De telefonische contactname bij afstand van het recht op vertrouwelijk 

overleg; 
- Het volgen van de procedure van afstand van het recht op vertrouwelijk 

overleg; 
- Bovendien is het aangewezen alle moeilijkheden die in concreto zijn 

voortgekomen uit de toepassing van bovenvermelde wetsbepalingen te 
vermelden. 

 
Bovendien dient melding te worden gemaakt van de kennisgeving van alle 
rechten die de wet toekent aan personen die van hun vrijheid benomen 
worden in het proces-verbaal van arrestatie, indien deze kennisgeving nog 
niet voordien was gebeurd en genoteerd in een proces-verbaal. De 
kennisgeving van de rechten van personen die verdacht worden misdrijven te 
hebben gepleegd, doch niet van hun vrijheid worden benomen, wordt opgenomen 
in het proces-verbaal van verhoor. 
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 1.6. Recht op bijstand van de advocaat tijdens het verhoor (art. 2bis 

WVH) 
 

 Grondbeginsel (art. 2bis, § 2, eerste lid WVH) 
 
De betrokken persoon heeft recht op bijstand door zijn advocaat tijdens de 
verhoren die plaatsvinden binnen de bij art. 1, 1°, 2, 12 of 15bis WVH bepaalde 
termijn. Deze bepaling doelt bijgevolg niet alleen op de termijn van 24 uren 
doch eveneens de mogelijke éénmalige verlenging van deze termijn (zie 
verder) en de termijn van vrijheidsbeneming gedekt door een bevel tot 
medebrenging. 
 
De toelichting van het wetsvoorstel verwijst naar het arrest Brusco v. Frankrijk van 
14 oktober 2010 waarin het EHRM stelde:  
« 1.  La Cour rappelle également que la personne placée en garde à vue a le droit 
d’être assistée d’un avocat dès le début de cette mesure ainsi que pendant les 
interrogatoires, et ce a fortiori lorsqu’elle n’a pas été informée par les autorités de 
son droit de se taire.” 
 
Indien de termijnen geviseerd in art. 2bis, § 1, 3° en 4° lid verstreken zijn – namelijk 
de wachttermijn van 2 uren en en het vertrouwelijk telefonisch contact dat wettelijk 
voorzien is bij afloop van die termijn – kan de advocaat aanwezig zijn tijdens het 
verhoor zelfs indien dit reeds aanvang heeft genomen overeenkomstig 
laatstvermelde wetsbepalingen.  
Dit betekent a contrario dat na het verstrijken van die wachttermijn en het 
telefonisch contact het verhoor kan beginnen. 
 
 

 Betreft de verhoren die plaats vinden tijdens de eerste 24 
uren en een éénmalige verlenging met 24 uren (art. 2bis, § 2 
eerste lid) 

 
De betrokken persoon heeft het recht dat zijn advocaat hem bijstaat tijdens de 
verhoren binnen de bij artikel 1, 1°, 2, 12 of 15 bis bepaalde termijn. Er dient echter 
opgemerkt te worden dat dit recht ophoudt vanaf het ogenblik dat de persoon in 
vrijheid wordt gesteld. 
 
Het gaat bijgevolg om de verhoren van personen die aangehouden worden bij op 
heterdaad ontdekte misdaad of op heterdaad ontdekt wanbedrijf, of buiten het geval 
van heterdaad van personen tegen wie ernstige aanwijzingen van schuld aan een 
misdaad of een wanbedrijf bestaan en die ter beschikking van gerechtelijke 
overheid worden gesteld, en verder de verhoren afgenomen tijdens de 
mogelijke éénmalige verlenging van deze termijn (zie verder) en tijdens de 
termijn van vrijheidsbeneming gedekt door een bevel tot medebrenging. 
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Uit de toelichting van het wetsvoorstel blijkt dat het recht op bijstand bij het verhoor 
doelbewust is ingeschreven in het hoofdstuk 1 van de wet op de voorlopige 
hechtenis, dat handelt over de eerste termijn van 24uren van de vrijheidsberoving. 
Dit is een welbewuste keuze gelet op uiterst precaire situatie waarin de verdachte 
zich dan bevindt. 
Anders is het gesteld vanaf het moment dat de persoon onder 
aanhoudingsmandaat is geplaatst. 
Het Wetboek van strafvordering voorziet hier, zoals supra aangehaald, reeds 
talrijke bijkomende rechten en vrij zware procedures, die verregaande rechten 
garanderen in ons rechtsstelsel dat nog altijd uitgaat van het principe van het 
geheim van het onderzoek. 
De vraag werd gesteld of deze rechten niet voldoende zijn om een eerlijk proces te 
waarborgen. 
 
Ook de organisatorische en budgettaire implicaties werden in ogenschouw 
genomen. 
Dossiers met aangehoudenen worden nu, met het oog op zo minimaal mogelijk 
houden van de periode van voorlopige hechtenis, bij prioriteit behandeld.  
 
De efficiëntie van het onderzoek zou dermate kunnen belemmerd worden, dat dit 
eigenlijk ook de verdachte niet ten goede komt36. 
 
Al deze verhoren kaderen dus in de termijn van 24 uren. Vermits die termijn thans 
éénmaal zal kunnen verlengd worden bij bevel van de onderzoeksrechter, worden 
dezelfde waarborgen geboden tijdens de verlenging van die termijn. 
 
Wat de welbewuste keuze van de wetgever betreft om niet te voorzien in het recht 
van bijstand tijdens de verdere verhoren stelt de Raad van State hetgeen volgt: “De 
indieners van het wetsvoorstel hebben die keuze verantwoord door erop te wijzen 
dat een aangehouden persoon over talrijke rechten beschikt die moeten volstaan 
om het recht op een eerlijk proces te waarborgen, dat nog steeds het geheim van 
het onderzoek geldt, en dat het blijven organiseren van een recht op bijstand door 
een advocaat de duur van de voorlopige hechtenis nodeloos zou kunnen 
verlengen. De Raad van State kan begrip opbrengen voor dit standpunt. Het is ook 
juist dat het Europees Hof in zijn rechtspraak de nadruk legt op de kwetsbaarheid 
van de verdachte in de eerste stadia van de procedure. Toch rijst de vraag of een 
advocaat niet bij elk verhoor ervoor moet kunnen zorgen dat geen ongeoorloofde 
druk of dwang wordt uitgeoefend op de verdachte. Bij gebreke van een duidelijke 
rechtspraak over deze kwestie, beperkt de Raad van State zich er evenwel toe 
om op dit punt een voorbehoud te maken”.37

 
 

 
36 Parl. St., Senaat, 2010-2011, 5-663/1, “Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis, en van het Wetboek van strafvordering, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen die van zijn vrijheid 
wordt beroofd rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan”, 
Toelichting, p. 25. 
37 Advies nr. 49.413/AV van 19 april 2011 van de Raad van State, nr. 23. 
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 Doel en voorwerp van de bijstand van de advocaat (art. 2bis, 
§2, derde lid WVH) 

 
o Kerntaken van de advocaat 

 
De bijstand moet ‘effectief’ zijn en ingevolge de rechtspraak van het EHRM heeft 
die drie kernfuncties. De wet bepaalt om die reden dat de bijstand van de advocaat 
uitsluitend tot doel heeft een toezicht mogelijk te maken op: 
 
1° de eerbiediging van het recht zichzelf niet te beschuldigen en de keuzevrijheid  
om een verklaring af te leggen, te antwoorden op de hem gestelde vragen of te 
zwijgen; 
 
2° de wijze waarop de ondervraagde persoon tijdens het verhoor wordt behandeld, 
inzonderheid op het al dan niet kennelijk uitoefenen van ongeoorloofde druk of 
dwang; 
 
3° de kennisgeving van de in artikel 47bis van het wetboek van strafvordering 
bedoelde rechten van verdediging en de regelmatigheid van het verhoor. 
 
De advocaat kan onmiddellijk in het proces-verbaal van verhoor melding laten 
maken van de schendingen van de in 1°, 2° en 3° vermelde rechten die hij meent te 
hebben vastgesteld.  
 
Het is dan ook aangewezen indien een advocaat een verhoor bijwoont hem de 
vraag te stellen of hij opmerkingen heeft te maken met betrekking tot het verhoor, 
en zijn antwoord op te nemen in het proces-verbaal. 
 
De Raad van State merkte inzake het recht van bijstand door een advocaat tijdens 
het verhoor op dat uit de rechtspraak van het Europees Hof blijkt dat die bedoeld is 
om een “compensatie” te vormen voor de kwetsbaarheid waarin de verdachte zich 
bevindt. Het onderstreept dat het EHRM overweegt dat de taak van de advocaat er 
met name in bestaat om ervoor te zorgen dat het recht van de verdachte om 
zichzelf niet te beschuldigen wordt geëerbiedigd38. In het licht van die finaliteit leidt 
de Raad van State af dat kan aangenomen worden dat de in het ontwerp 
omschreven opdracht van de advocaat voldoende ruim is, vanuit het oogpunt van 
de vereisten van artikel 6, §§ 1 en 3, c, EVRM39. Voorts onderstreept de Raad van 
State dat de Senaat heeft willen vermijden dat tijdens het verhoor een 
tegensprekelijk debat zou ontstaan tussen de advocaat en de persoon die het 
verhoor afneemt. 
 
De praktijk zal de verhouding tussen de politieambtenaar en de advocaat zonder 
enige twijfel modelleren. 
 

 
38 EHRM (Gr.K.), 27 november 2008, Salduz t; Turkije, § 54. 
39 Advies nr. 49.413/AV van 19 april 2011 van de Raad van State, nr 21 – 23. 
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o Bijkomende toelichting 
 
Uit de toelichting bij het wetsvoorstel blijkt dat de indieners ervan van oordeel zijn 
dat volgende zaken NIET TOEGELATEN zijn40: 
 

- het verhoor mag niet verglijden tot een pleidooi van de advocaat ten 
overstaan van de ondervrager; 

- de advocaat mag ook geen juridische betwistingen opwerpen en in discussie 
treden met de verbalisanten; 

- de advocaat mag het verhoor niet doen ophouden of beïnvloeden, maar 
moet zich integendeel terughoudend opstellen zodat het verhoor zijn 
normale voortgang kan hebben; 

- de advocaat mag tijdens het verhoor niet met zijn cliënt praten/ fluisteren/ 
overleg plegen/ contact hebben (bv. tekens geven); 

- hij mag niet antwoorden in de plaats van de cliënt; 
- hij kan zich niet verzetten tegen het stellen van een vraag. 

 
De wettekst viseert enkel wat toegelaten is. De bepalingen opgenomen in de 
toelichting moeten nochtans hiermee in samenhang worden gelezen en toegepast. 
Een soepele en constructieve toepassing van de wet is echter aan te bevelen. De 
hierna volgende richtlijnen en werkwijze indien de advocaat zich niet houdt aan de 
door de wet omschreven taak moeten in diezelfde geest worden toegepast (zie 
verder). 
 
 

o Het onmiddellijk in het proces-verbaal melding maken 
van schendingen op vraag van de advocaat – Richtlijn 

 
De advocaat kan onmiddellijk in het proces-verbaal van verhoor melding laten 
maken van de schendingen van de in 1°, 2° en 3° vermelde rechten die hij meent te 
hebben vastgesteld. Tijdens de parlementaire werkzaamheden stelde de minister 
hetgeen volgt41: 
“De minister verdedigt de keuze van het ontwerp waarin de advocaat onmiddellijk 
melding kan maken van vermeende schendingen van de rechten van verdediging. 
Deze optie wordt goedgekeurd in het advies van de Raad van State en sluit nauw 
aan bij het arrest-Salduz, dat de aanleiding is voor de behandeling van voorliggend 
ontwerp: de kwetsbare positie van de verdachte moet een pendant krijgen in de 
aanwezigheid van een raadsman. 
Het is zijns inziens geen goed idee om alle mogelijke opmerkingen toe te laten of 
om het recht van de advocaat pas toe te laten uitoefenen aan het einde van het 
verhoor, waardoor zijn recht in zekere mate een pleitoefening wordt, die niet op zijn 
 
40 Parl. St., Senaat, 2010-2011, 5-663/1, “Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis, en van het Wetboek van strafvordering, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen die van zijn vrijheid 
wordt beroofd rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan”, 
Toelichting, p. 24. 
41 DOC 53 1279/012, Verslag namens de commissie voor de Justitie uitgebracht door de heren Christian BROTCORNE en 
Renaat LANDUYT, p. 67. 
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plaats is in de fase van het eerste verhoor. Als bovendien de mogelijkheid van 
indiening van eigen schriftelijke opmerkingen wordt gecreëerd, ontstaat in de feiten 
het recht om conclusies in te dienen tijdens deze fase. 
Niets belet dat op het einde van het verhoor een eerder geformuleerde opmerking 
van de advocaat die nog niet eerder werd genotuleerd alsnog in het proces-verbaal 
wordt opgenomen. In beginsel zal een ondervrager een opmerking van een 
advocaat notuleren als die hem daar om verzoekt. Als echter een conflict ontstaat 
tussen ondervrager en advocaat doordat de ondervrager weigert om een 
opmerking te noteren, dient de plichtenleer haar rol te spelen en moet de 
aangelegenheid worden voorgelegd aan een hiërarchisch verantwoordelijke derde, 
met name de stafhouder of de procureur des Konings.” 
 
De volgende richtlijn zal in acht worden genomen: 
 
Teneinde conflictsituaties te vermijden is het aangewezen dat de ondervrager 
wanneer de advocaat een beweerde schending wenst te laten vermelden dit 
dadelijk opneemt in het proces-verbaal van verhoor. Teneinde het verhoor niet te 
laten verstoren kan een beknopte melding volstaan, waarop dan na het afsluiten 
van het verhoor indien nodig verder wordt ingegaan. Gebrek aan duidelijkheid of 
het laten uitschijnen dat mogelijk niet zal worden wordt ingegaan op de vraag is te 
vermijden. Uiteraard is het de ondervrager die het proces-verbaal opstelt en zal hij 
in voorkomend geval indien de opmerking van de advocaat niet terecht was de 
juiste toedracht van zaken weergeven in het proces-verbaal. Indien het verhoor 
onmogelijk wordt gemaakt omdat de advocaat stelselmatig tussenkomt en misbruik 
maakt van dit recht wordt de verder besproken “werkwijze indien de advocaat zich 
niet houdt aan de door de wet omschreven taak”.  
 
Alhoewel de wet daar niets over zegt mag de advocaat de verklaring herlezen bij 
afsluiten van het verhoor zo hijzelf of de verhoorde persoon die hij bijstond dit 
vraagt. In toepassing van art. 47bis §1 Sv moet ten andere aan de ondervraagde 
persoon gevraagd worden of hij zijn verklaringen wil verbeteren of hij daaraan 
iets wil toevoegen. Indien de advocaat opmerkingen maakt over de genoteerde 
tekst van de verklaring worden deze eveneens opgenomen in het proces-verbaal 
van verhoor. Ook hier geldt de bovenstaande opmerking met betrekking tot het 
opstellen van het proces-verbaal door de ondervrager.  
 
 

o Infrastructuur en veiligheid 
 
Wat de organisatie van het lokaal van verhoor betreft wordt verwezen naar hetgeen 
werd gezegd i.v.m. de infrastructuur en de veiligheidsmaatregelen die de politie 
moet nemen ter waarborging van de veiligheid gedurende het vertrouwelijk overleg. 
Hetzelfde geldt met betrekking tot het eigenlijk verhoor. De advocaat moet uiteraard 
de door de wet omschreven taak ongehinderd kunnen uitoefenen. 
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o Plaats van de advocaat tijdens het verhoor 
 
Vermits het om het verhoor gaat van een persoon aangaande misdrijven die hem 
ten laste kunnen worden gelegd, en niet van de advocaat die hem bijstaat, zal deze 
laatste plaats nemen schuin achter de verhoorde persoon. Deze dispositie 
onderstreept bovendien dat een verhoor geen debat is tussen personen die aan 
een tafel zitten.  
 
 

o Te volgen werkwijze indien de advocaat zich niet aan de 
door de wet omschreven taak houdt – Richtlijn 

 
De pratijk zal ongetwijfeld verder vorm geven aan de verhouding tussen 
ondervragers en advocaten.  
 
Een soepele en constructieve toepassing van de wet is echter aan te bevelen. 
Hierbij is op te merken dat het mogelijk is dat een advocaat pertinente suggesties of 
opmerkingen formuleert met betrekking tot het onderzoek. In de geest van het 
zoeken naar de waarheid is daar zeker rekening mee te houden. 
 
Zoals gezegd heeft de wetgever willen vermijden dat tijdens het verhoor een 
tegensprekelijk debat zou ontstaan tussen de advocaat en de persoon die het 
verhoor afneemt. 
 
Indien de advocaat zich niet wil houden aan de door de wet omschreven taak of 
aan de bepalingen inzake het recht op onderbreking van het verhoor (zie verder) en 
het niet mogelijk is een normale ondervraging verder te zetten geldt de volgende 
richtlijn: 
 

- De ondervrager onderbreekt het verhoor en maakt de opmerking aan de 
advocaat dat hij zich niet houdt aan de bij de wet omschreven taak en 
verzoekt hem bij het vervolg van het verhoor zich strikt tot die taak te willen 
beperken; 

- Indien de advocaat volhardt, worden de ondervraagde persoon en zijn 
advocaat in kennis gesteld dat het niet mogelijk is de ondervraging verder te 
zetten in die omstandigheden, en wordt de ondervraagde persoon 
uitgenodigd om zo hij dat wenst eventuele elementen à décharge te 
verstrekken; 

- Uiteraard blijft de mogelijkheid gelden dat de advocaat onmiddellijk melding 
laat maken in het proces-verbaal van verhoor van de schendingen van de in 
1°, 2° en 3° vermelde rechten die hij meent te hebben vastgesteld; 

- De voorgekomen moeilijkheden worden nauwgezet vermeld in het proces-
verbaal van verhoor alsmede de reden waarom het niet mogelijk bleek een 
normaal verhoor verder te zetten; 

- Indien de advocaat zijn cliënt verbiedt om nog verklaringen af te leggen, 
wordt dit eveneens geacteerd in het proces-verbaal; 
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- Het verhoor wordt beëindigd tenzij betrokken persoon afstand doet van het 
recht op bijstand van een advocaat tijdens zijn verhoor (zie richtlijnen bij 
afstand van dit recht); 

- Indien het verhoor onmogelijk lijkt om andere redenen die de advocaat 
inroept, bijvoorbeeld om redenen die betrekking hebben op de infrastructuur 
of de inrichting van de lokalen (enz…) worden dezelfde richtlijnen toegepast; 

- De procureur des Konings wordt dadelijk verwittigd op het ogenblik dat het 
verhoor wordt beëindigd; de procureur des Konings kan overwegen 
bepaalde initiatieven te nemen om het verhoor alsnog te laten 
doorgaan; 

- Het proces-verbaal wordt onmiddellijk overgemaakt aan de procureur des 
Konings die in voorkomend geval zal oordelen of hij een gerechtelijk 
onderzoek zal vorderen dan wel andere initiatieven dient te nemen; 

- Het is verboden de mogelijkheid te geven aan de advocaat en/of de 
ondervraagde persoon de procureur des Konings zelf te contacteren. Het is 
eveneens verboden de procureur des Konings te contacteren in 
aanwezigheid van de advocaat en/of de ondervraagde persoon. Wel kan de 
procureur des Konings de politie verzoeken om een contact te hebben met 
de bewuste advocaat teneinde de toestand te deblokkeren en het verhoor 
normaal te kunnen laten verder zetten.  

 
 

o De audiovisuele opname van het verhoor als 
controlemiddel 

 
De audiovisuele opname is een doeltreffend controlemiddel van het verloop van het 
verhoor en is aan te bevelen. 
 
De te horen persoon wordt op voorhand van de opname op de hoogte gebracht. 
In tegenstelling tot bij het verhoor dat wordt afgenomen via videoconferentie, 
gesloten televisiecircuit of teleconferentie, is de toestemming van de verhoorde 
niet vereist, enkel de voorafgaande kennisgeving. 
 
In dit geval zal de opname bewaard worden door de politiedienst in afwachting van 
de beslissing van de magistraat in het kader van de strafprocedure. Het proces-
verbaal van verhoor wordt opgesteld overeenkomstig de bepalingen van art. 47bis 
Sv. 
 
Gelet op het feit dat deze materie niet door de wet geregeld werd en dat art. 112ter 
Sv deze nieuwe situatie niet viseert, zal ze het voorwerp uitmaken van nadere 
richtlijnen en zal ze worden opgenomen in het rapport wetsevaluatie. De toepassing 
van de bepalingen inzake de volledige en letterlijke overschrijving van het verhoor 
zou immers een onhoudbare werklast meebrengen zonder meerwaarde te leveren. 
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o Onderbreking van het verhoor (art. 2bis, § 2, 5° lid) 
 
Het verhoor wordt gedurende maximaal 15 minuten onderbroken met het oog op 
een bijkomend vertrouwelijk overleg: 
 

- hetzij éénmalig op verzoek van de ondervraagde persoon zelf, of op verzoek 
van zijn advocaat (dus éénmalig en niet cumulatief); 

- hetzij bij het aan het licht komen van nieuwe strafbare feiten die niet in 
verband staan met de feiten die aan de ondervraagde overeenkomstig artikel 
47bis, §2, eerste lid van het Wetboek van strafvordering ter kennis werden 
gebracht. 

 
 Toelichting 

 
De toelichting van het wetsvoorstel geeft als voorbeeld van een nieuw element dat 
niet gekend was bij voorafgaand vertrouwelijk  overleg het feit dat bv. bij een 
dossier van verkrachting drugsgebruik aan het licht komt en toegevoegd wordt42. 
 

 Opmerking 
 
Indien een verzoek tot onderbreking van het verhoor de overschrijding van de 
termijn van 24 uren tot gevolg zou hebben, wordt het verhoor stopgezet. (zie verder 
de mogelijkheden tot verlenging van die termijn). 
 
 

 Geheimhoudingsplicht van de advocaat (art. 47bis, § 7) 
 

o Geheimhouding beperkt tot verhoren van personen die 
van hun vrijheid benomen zijn 

 
Onverminderd de rechten van verdediging is de advocaat verplicht tot 
geheimhouding van de informatie waarvan hij kennis krijgt door het verlenen van 
bijstand tijdens de verhoren zoals bepaald in de artikelen 2bis, § 2 en 16, § 2, van 
de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis (art. 47bis, § 7, eerste 
volzin). 
 
Deze bepaling is echter zeer of te beperkend opgesteld en heeft tot gevolg dat 
indien bijstand zou gegeven worden tijdens de ondervraging van een persoon die 
niet van zijn vrijheid benomen is, de advocaat niet gehouden zou zijn tot 
geheimhoudingsplicht. De geheimhoudingsplicht van de advocaat zou gewoonweg 
moeten slaan op alle verhoren tijdens dewelke hij bijstand verleent. Dit is een 
element van wetsevaluatie.  
 

42 Parl. St., Senaat, 2010-2011, 5-663/1, “Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis, en van het Wetboek van strafvordering, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen die van zijn vrijheid 
wordt beroofd rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan”, 
Toelichting, p. 24. 
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De wetgever heeft geoordeeld dat de advocaat enkel kennis kan verkrijgen van het 
opsporingsonderzoek of het gerechtelijk onderzoek, en bijgevolg van informatie die 
valt binnen het geheim van het onderzoek, in het kader van het verlenen van 
bijstand tijdens het verhoor van personen die van hun vrijheid benomen zijn. Het 
vertrouwelijk overleg maakt daarentegen geen deel uit van het 
opsporingsonderzoek of van het gerechtelijk onderzoek, en valt bijgevolg enkel 
onder de deontologie van de advocaat. 
 

o Sanctie van art. 458 SW 
 
Hij die de geheimhoudingsplicht schendt, wordt gestraft met de bij artikel 458 van 
het Strafwetboek bepaalde straffen. 
 
 

 Afstand van het recht op bijstand van de advocaat tijdens 
het verhoor (art. 2bis, § 2, 6° lid WVH) 

 
Alleen de meerderjarige ondervraagde persoon kan vrijwillig en weloverwogen 
afstand doen van de bijstand van een advocaat tijdens het verhoor. Hiervan wordt 
melding gemaakt in het in paragraaf 1, vijfde lid bedoeld document of in het proces-
verbaal van verhoor. 
 
Het feit dat wordt verwezen naar de eerste §, vijfde lid, lijkt te impliceren dat de 
voorwaarden van afstand dezelfde zijn in de twee gevallen. De wet is inderdaad 
niet volledig duidelijk en lijkt te impliceren dat de afstand van de rechten kan slaan 
hetzij op het recht op een voorafgaandelijk vertrouwelijk overleg hetzij op het recht 
op bijstand tijdens het verhoor, ofwel op die twee rechten tegelijk. Het document 
van afstand moet bijgevolg preciseren van welk(e) recht(en) er effectief afstand 
wordt gedaan.  
 
De volgende voorwaarden moeten in acht worden genomen: 
 

o Meerderjarige 
 
Enkel een meerderjarige kan afstand doen. Indien de politie vaststelt dat een 
meerderjarige te verhoren persoon een zwak of kwetsbaar persoon is (bv. mentale 
zwakheid) dienen de regels inzake minderjarigen te worden toegepast. 
 
 

o Telefonisch vertrouwelijk contact met de 
permanentiedienst nodig – Richtlijn 

 
Deze voorwaarde volgt uit de verwijzing naar art. 2bis, § 1, lid 5. 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 dat gevoegd wordt bij het 
proces-verbaal van verhoor. Op die wijze worden de rechten van de te ondervragen 
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persoon ook ten volle gewaarborgd vermits de wet een vertrouwelijk telefonisch 
contact oplegt met de permanentie van de balie vooraleer de betrokkene de 
beslissing van afstand vrijwillig en weloverwogen kan nemen. Zie echter de 
richtlijnen sub II.C.1.3. 
 
 

o Geschreven gedateerd en ondertekend document vereist 
of opname in het proces-verbaal van verhoor – Richtlijn 

 
De wet is duidelijk wat dit punt betreft, en verwijst naar de eerste §, vijfde lid. 
 
De te ondervragen persoon zal bijgevolg slechts afstand kunnen doen: 

- hetzij schriftelijk in een gedateerd en ondertekend document 
- hetzij in het proces-verbaal van verhoor, dat hij/zij uiteraard zal 

ondertekenen. 
 
Er wordt echter verwezen naar de bovenvermelde richtlijn inzake het 
telefonisch vertrouwelijk contact en het gebruik van hetzelfde schriftelijk en 
gedateerd en ondertekend document! De te verhoren persoon zal gewoonlijk 
tezelfdertijd afstand doen van het recht op een vertrouwelijk overleg en van 
het recht op bijstand tijdens het verhoor.  
Bovendien moet de verklaring van afstand ondertekend worden alvorens het 
verhoor kan aanvangen vermits het verder verloop (met of zonder bijstand) van 
de ondervraging ervan afhangt. Het geniet dus de aanbeveling een afzonderlijk 
geschreven document (bijlage aan het proces-verbaal van verhoor) te gebruiken. 
 
Indien de persoon echter slechts afstand doet van het recht op bijstand 
tijdens het verhoor na het vertrouwelijk overleg, mag de afstand uiteraard 
geacteerd worden in zijn proces-verbaal van verhoor. 
 
Het schriftelijk document, of in voorkomend geval het proces-verbaal, zullen 
bovendien expliciet vermelden: “Ik ben mij bewust van het gevolg van mijn afstand 
van het recht op bijstand van een advocaat tijdens mijn verhoor, en dat mijn 
verklaringen als bewijs in rechte zullen kunnen gebruikt worden”. 
 
 

o Proces-verbaal 
 
Al deze elementen worden nauwkeurig opgenomen in een proces-verbaal. 
 
 

 



 
 
 
 
 

66

 
 
 1.7. Bijkomende nieuwe rechten van gearresteerde personen 
 
 1.7.1 Inleiding 
 
De paragrafen drie en vier van art. 2bis WVH voeren twee nieuwe rechten in: het 
recht dat een vertrouwenspersoon wordt ingelicht van de aanhouding en het recht 
op medische bijstand, inclusief het recht een onderzoek door een arts naar keuze 
te vragen. 
 
 
 1.7.2. Het recht om een vertrouwenspersoon in te lichten over 

de arrestatie (art. 2bis, § 3) 
 
Eenieder die van zijn vrijheid is beroofd overeenkomstig de artikelen 1, 2 of 3 WVH, 
heeft het recht dat een vertrouwenspersoon over zijn aanhouding wordt ingelicht 
door de ondervrager of een door hem aangewezen persoon via het meest 
geschikte communicatiemiddel. 
 

 Uitzondering 
 
Als er ernstige redenen bestaan om te vrezen dat men door deze inlichting: 

- zou pogen bewijzen te laten verdwijnen; 
- dat de betrokkene zich zou verstaan met derden;  
- of zich aan het optreden van het gerecht zou onttrekken;  

kan de procureur des Konings of de met het dossier belaste onderzoeksrechter bij 
een met redenen omklede beslissing deze inlichting uitstellen voor de duur 
noodzakelijk om de belangen van het onderzoek te beschermen. 
 

 Toelichting / richtlijn 
 
De toelichting van het wetsvoorstel verwijst wat betreft het recht om een 
vertrouwenspersoon in te lichten, naar de ‘CPT standaarden’ terzake, waarin dit 
recht het tweede recht is op de lijst van rechten die het CPT het belangrijkste 
acht43. 
 
Het CPT omschrijft dit recht als volgt: 
“The right of those concerned to have the fact of their detention notified to a third 
party, close relative or consular representation”. 
 
Met andere woorden, het is niet vereist dat de persoon in kwestie zelf deze 
mededeling moet kunnen doen. 
 

 
43 1° recht op toegang tot een advocaat; 2° recht om naasten op de hoogte te (laten) brengen van het feit van de 
vrijheidsberoving; 3° recht op toegang tot een dokter. 
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Het is ook duidelijk dat van de ondervragers een middelenverbintenis wordt 
gevraagd en geen resultaatsverbintenis. Zij moeten doen wat in de gegeven 
omstandigheden mogelijk is om een vertrouwenspersoon te verwittigen. 
 
Volledigheidshalve dient opgemerkt dat het CPT ook toelaat dat uitzonderingen 
worden voorzien (bv. collusiegevaar) en ook de mogelijkheid openlaat om dit recht 
uit te stellen voor welbepaalde redenen en een welbepaalde termijn, die in 2007 
werd vastgelegd op 48 uur. 
 
Vermits enkel de procureur des Konings of de onderzoeksrechter de beslissing tot 
uitstel kan nemen dient de politie zich in voorkomend geval in contact te stellen met 
de magistraat die de zaak behandelt. 
 
 
 1.7.3. Het recht op medische bijstand (art. 2bis, § 4 WVH) 
 
Eenieder die van zijn vrijheid is beroofd overeenkomstig de artikelen 1, 2 of 3 WVH, 
heeft recht op medische bijstand. 
 
Onverminderd dit recht, heeft deze persoon subsidiair het recht een onderzoek 
door een arts naar keuze te vragen. De kosten voor dit laatste onderzoek vallen ten 
zijnen laste. 
 
De politie zal uiteraard zelf de arts van wacht of de gekozen arts opbellen. 
 
 
 1.8. Gemotiveerde afwijking van de rechten (art. 2bis, § 5) 
 
In het licht van de bijzondere omstandigheden van de zaak en voor zover er 
dwingende redenen zijn, kan de procureur des Konings of de gelaste 
onderzoeksrechter uitzonderlijk, bij een met redenen omklede beslissing, afwijken 
van de in de §§ 1 en 2 bepaalde rechten. 
 
De rechten waarvan kan afgeweken worden betreffen: 
 

- Het recht op een vertrouwelijk voorafgaandelijk overleg; 
- Het recht op bijstand tijdens het verhoor. 

 
Toelichting 
 
Zowel het CPT als de Salduz-rechtspraak laten deze uitzonderingsmogelijkheid 
expliciet toe en de wet herneemt letterlijk de bewoordingen die het Europese Hof 
hanteert. 
 
In het arrest Salduz wordt gesteld dat het recht op bijstand van een advocaat niet 
mag worden beperkt “tenzij is aangetoond dat er wegens bijzondere 
omstandigheden van de zaak dwingende redenen zijn om dit recht te beperken”.  
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De bijzondere omstandigheden en de dwingende redenen moeten omschreven 
worden in de gemotiveerde beslissing van de procureur of onderzoeksrechter.  
De uitzonderingen moeten per dossier in concreto gemotiveerd worden, en niet op 
algemene wijze. 
 
Dit houdt in dat a-posteriori zal kunnen beoordeeld worden of er in het concrete 
dossier inderdaad bijzondere dwingende redenen voorhanden waren om iemand 
rechten te ontzeggen en het recht op een eerlijk proces hierdoor al dan niet werd 
geschonden. Deze beoordeling kan zowel geschieden door de 
onderzoeksgerechten, de bodemrechter als door het EHRM zelf44. 
 
In de toelichting van het wetsvoorstel worden de volgende voorbeelden gegeven 
van dossiers waarin een dergelijke maatregel zich kan opdringen, namelijk: 

- een ontvoeringszaak, waarbij snel moet kunnen gereageerd worden om het 
slachtoffer te lokaliseren dat mogelijks in levensgevaar is; 

- een ernstige zaak van terrorisme, waarbij de algemene veiligheid mogelijks 
bedreigd wordt. 

 
De Raad van State merkte op dat ervoor geopteerd is om niet bij wet in een 
algemene uitzondering te voorzien, maar om elke afwijking per dossier in concreto 
te laten motiveren en stelt dat het wettelijk verankeren van de 
afwijkingsmogelijkheid in het licht van de rechtspraak op zich aanvaardbaar is.  
De Raad van State stelt dat uit de in de toelichting gegeven voorbeelden bovendien 
blijkt dat betrokken bepaling restrictief geïnperpreteerd moet worden45. 
 
Het is duideliijk dat het gevaar voor de fysieke integriteit of het leven van personen 
een bijzondere omstandigheid en een dwingende reden uitmaakt. Zo zou 
collusiegevaar in zeer ernstige zaken van georganiseerde criminaliteit of van 
terrorisme eveneens kunnen in aanmerking komen. 
 
De politiediensten zullen de procureur des Konings of de gelaste 
onderzoeksrechter onmiddellijk in kennis stellen van de bijzondere omstandigheden 
en dwingende redenen waarmee ze tijdens het onderzoek worden geconfronteerd. 
Het proces-verbaal vermeldt de gemotiveerde beslissing van de procureur des 
Konings of de gelaste onderzoeksrechter. Deze gemotiveerde beslissing wordt bij 
het dossier gevoegd. 
 

44 Parl. St., Senaat, 2010-2011, 5-663/1, “Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis, en van het Wetboek van strafvordering, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen die van zijn vrijheid 
wordt beroofd rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan”, 
Toelichting, p. 26. 
45 Advies nr. 49.413/AV van 19 april 2011 van de Raad van State, nr. 28. 
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D. Fase van voorleiden voor de onderzoeksrechter en verlenen van 

een aanhoudingsbevel 
 
 1. Het bevel tot verlenging van de termijn van 24 uren (art 15bis WVH) 
 

 Ratio Legis 
 
Gelet op de impact van deze innoverende bepaling in het Belgisch strafprocesrecht, 
is het aangewezen de in de toelichting van het wetsvoorstel opgenomen redenen 
die eraan ten grondslag liggen te citeren46: 
 
“Artikel 12 van de Grondwet bepaalt dat niemand kan worden aangehouden dan 
krachtens een met redenen omkleed bevel van de rechter, dat moet worden 
betekend bij de aanhouding of uiterlijk binnen de vierentwintig uren. 
 
Reeds lang wordt door de verschillende actoren van justitie de uiterst korte termijn 
van 24u. aangekaart. De Salduz-rechtspraak legt nu nog bijkomende verplichtingen 
op, die binnen deze termijn moeten uitgevoerd worden. 
 
Op basis van de studie van A.M. Kalmthout, M.M. Knapen en C. Morgenstein47, 
maakte de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid een rechtsvergelijkende 
overzichtstabel van de arrestatietermijnen geldend in alle Europese landen. 
 
Hieruit blijkt dat de meerderheid van de landen een dubbele termijn voorziet, met 
name een eerste termijn om de verdachte voor de rechter of de rechtbank te 
brengen, en vervolgens een tweede termijn waarin deze instantie zijn beslissing 
neemt. 
 
Dit maakt dat de arrestatietermijn in de meeste landen beduidend langer is dan in 
België.  
 
Dit gegeven is ook belangrijk voor een juiste interpretatie van de arresten van het 
Europese Hof, in die zin dat in vele landen meerdere verhoren kunnen plaatsvinden 
binnen de arrestatietermijn.  
 
Enkel Luxemburg en Roemenië kennen eenzelfde 24-uren-regel als België, waarin 
niet alleen de verschijning voor de rechter maar ook de beslissing van de rechter 
over de voorlopige hechtenis binnen deze periode moet genomen worden. 
In België en Roemenië zijn deze termijnen bovendien vastgelegd in de Grondwet. 
 
Op politiek vlak heeft een meerderheid zijn voorkeur geuit voor het behoud van de 
arrestatietermijn van 24u., als zijnde een belangrijk principe voor de bescherming 
van de vrijheid van personen. 
 
46 Doc 51-1317. 
47 A.M. KALMHOUT, M.M. KNAPEN en C. MORGENSTEIN (eds.), Pre-trial in European Union. An analysis of Minimal 
Standards in Pre-Trial Detention and the grounds for Regular Review in the Member States of the EU, Nijmegem, Wolf Legal 
Publishers, 2009, 61. 
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Nochtans was men ook niet blind voor het feit dat bij de invoering van de bijstand 
van de advocaat de grondwettelijke termijn van 24 uur moeilijk houdbaar wordt. 
Uit de hoorzittingen bleek dat vooral bij grote onderzoeken (bv. onderzoeken 
waarbij een criminele bende wordt opgerold en tientallen personen zijn 
aangehouden) het halen van de termijn van 24u. vaak problematisch zou zijn, 
temeer daar eenzelfde advocaat moeilijk bijstand kan verlenen aan verschillende 
aangehoudenen in eenzelfde dossier48 en vaak gewerkt moet worden met tolken. 
 
Dit kan er met andere woorden toe leiden dat niet alle aangehouden personen 
hebben kunnen genieten van een voorafgaand overleg met hun advocaat of dit 
slechts zeer laattijdig is kunnen doorgaan waardoor het verhoor niet heeft kunnen 
plaatsvinden binnen de wettelijk voorziene termijn van 24 uren. 
 
Dergelijke belangrijke dossiers lopen met andere woorden het risico om op een 
sisser af te lopen wegens schending van het recht op een eerlijk proces. Vandaar 
dat het belangrijk is om dit reeds op één of andere manier te ondervangen om 
problemen en publieke verontwaardiging te vermijden en dergelijke dossiers veilig 
te stellen.  
 
In dergelijke gevallen is het dan ook verantwoord dat de onderzoeksrechter 
eenmalig een met redenen omkleed bevel kan verlenen waardoor de termijn van 24 
uren uitzonderlijk kan worden verlengd met maximaal 24 uren. 
 
Anderzijds bleek ook uit de hoorzittingen dat een verlenging de onderzoeksrechters 
in bepaalde dossiers eveneens in staat kan stellen om meer geïnformeerd een 
beslissing te nemen over de voorlopige hechtenis. Zo kunnen ook bijvoorbeeld 
elementen worden onderzocht en toegevoegd inzake een eventuele 
invrijheidsstelling onder voorwaarden. 
 
In die zin kan een verlenging ook bijdragen tot de bescherming van de vrijheid van 
de persoon en tot een vermindering van het gebruik van de voorlopige hechtenis”. 
 
 

 Wettelijk kader – Inhoudsvereiste dossier – Richtlijn – 
Problematiek van de toepassing van de mini-instructie 

 
In de WVH wordt een hoofdstuk II/1 ingevoegd dat het artikel 15bis omvat en een 
mogelijkheid invoegt de lopende termijn van 24 uren te verlengen  middels een 
“bevel tot verlenging”. 
 
 
 
 
 

 
48 Zie artikel DE JAEGERE, Ph. En VERSTRAETEN A., “Het recht op bijstand bij het verhoor. Een deontologische 
benadering van de taak van de advocaat.”, Ad Rem, 3/2010. 
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Dit betekent dat er reeds een dossier moet bestaan dat de procureur des 
Koning in de mogelijkheid stelt een rechtsvordering op te stellen inhoudende 
alle noodzakelijke elementen, te weten de verdachten, de ten laste gelegde feiten 
hun juridische omschrijving.  
De gevoegde processen-verbaal moeten niet alleen de procureur des Konings in de 
mogelijkheid stellen zijn rechtsvordering te nemen, doch bovendien alle elementen 
opleveren die de onderzoeksrechter in voorkomend geval nodig heeft ter aflevering 
en motivering van een bevel tot verlenging van de termijn van 24 uren (zie verder 
motivering), of een aanhoudingsbevel! 
 
Dit impliceert bovendien dat de verdachte ter beschikking moet gehouden 
worden van de onderzoeksrechter vermits deze laatste niet verplicht is de 
termijn van 24 uren te verlengen en kan beslissen hem te ondervragen 
vooraleer deze termijn verlopen is. 
Het dossier moet bovendien aan de procureur des Konings of in voorkomend 
geval aan de reeds belaste onderzoeksrechter overgemaakt worden bij 
middel van de snelste communicatiemiddelen of per drager; tijdens de dag 
ten minste 6 uren vóór de termijn van 24 uren verloopt, en bovendien is te 
vermijden dat deze termijn verloopt tijdens de nacht teneinde het risico 
zoveel mogelijk te beperken dat de onderzoeksrechter tijdens de nacht moet 
gevorderd worden. 
De organisatie van deze fase zal verder het voorwerp uitmaken van  
richtlijnen van de procureur des Konings rekening houdend met de 
bijzondere omstandigheden van elk arrondissement. 
 
Het is duidelijk dat er een zeer ernstig risico bestaat dat deze wetgeving zal leiden 
tot een sterke vermeerdering van het aantal gerechtelijke onderzoeken. De 
toelichting van het wetsvoorstel vermeldt in dit verband hetgeen volgt:  
 
“Dit zou echter met zich kunnen meebrengen dat het aantal gerechtelijke 
onderzoeken opnieuw gevoelig zou kunnen stijgen. Meer gerechtelijke 
onderzoeken betekent ook meer regelingen van de rechtspleging, dus bijkomende 
zittingen raadkamer met beroepsmogelijkheden bij de Kamer van 
Inbeschuldigingstelling, enz. kortom, de gerechtelijke keten en doorlooptijden zullen 
opnieuw gevoelig worden verlengd. Er kan dan ook worden verwezen naar de 
eerste ‘non paper’ van de minister van Justitie waarbij werd voorgesteld om de 
vordering van de procureur des Konings via mini-instructie (artikel 28septies van 
het Wetboek van Strafvordering) te laten verlopen”. 
 
 
Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de vrijheidsbeneming die het gevolg is 
van een bevel tot verlenging niet langer kan duren dan 24 uren te rekenen van de 
betekening ervan, die moet gebeuren binnen de eerste termijn van 24 uren.  
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Dergelijke verlenging is conform artikel 12 van de Grondwet dat bepaalt dat een 
met redenen omkleed bevel van een rechter moet tussenkomen uiterlijk binnen de 
24 uren49. Uit dit element blijkt dat het bevel tot verlenging een met het 
aanhoudingsmandaat vergelijkbare titel is die om die reden in feite onder dezelfde 
noemer kan gebracht worden bij de uitzonderingen voorzien in art. 28septies Sv. In 
het kader van de procedure van art. 28septies Sv heeft de onderzoeksrechter een 
drieledige keuze, namelijk hetzij de gevraagde rechtshandeling uit te voeren, hetzij 
ze weigeren, hetzij de zaak in haar geheel te evoceren. Tegen de beslissing tot 
evoceren staat geen rechtsmiddel open.  
Het is duidelijk dat de procedure van art. 28septies Sv niet ten volle toegepast kan 
worden ten aanzien van de vordering een bevel tot verlenging te verlenen. Immers 
kan tegen de weigering van de rechter – strijdig bevel – om in te gaan op een 
vordering gebaseerd op art 28septies Sv bij gebrek aan specifieke regeling hoger 
beroep ingesteld worden door het Openbaar Ministerie, terwijl een rechtsmiddel 
door de wet expliciet uitgesloten wordt in het kader van het bevel tot verlenging, net 
zoals het instellen van hoger beroep tegen de weigering een aanhoudingsmandaat 
te verlenen uitgesloten is. Er moet rekening gehouden worden met de korte termijn 
van 24 uren. In de praktijk zou de onderzoeksrechter die gevat wordt met een 
vordering overeenkomstig art. 28septies Sv kort voor het verstrijken van de 24 uren 
een strijdig bevel kunnen verlenen en het dossier terugzenden, zodat geen 
mogelijkheid meer zou bestaan om tijdig een gerechtelijk onderzoek in te stellen en 
om de betrokkene te verhoren en een aanhoudingsbevel te betekenen. 
 
Niettegenstaande dit niet blijkt uit artikel 28septies Sv zelf, kan op basis van de 
parlementaire werkzaamheden besloten worden dat het bevel tot verlenging van de 
termijn van 24 uur een sui generis procedure is, die niet geconcipieerd is in het 
kader van een mini-instructie.   
 
Deze problematiek zal hernomen worden in het rapport wetsevaluatie. 
 
 

 Éénmalig bevel verleend door de onderzoeksrechter (art. 15bis 
WVH) 

 
Handelend op vordering van de procureur des Konings of ambtshalve optredend, 
kan de onderzoeksrechter een bevel verlenen tot verlenging van de termijn 
voorzien in artikel 1,1° of artikel 2. 
 
De vrijheidsbeneming die het gevolg is van dit bevel mag in geen geval langer 
duren dan vierentwintig uur te rekenen vanaf de betekening van het bevel.  
 
Het bevel is met redenen omkleed en kan slechts eenmaal verleend worden. Het 
vermeldt de gegevens die het ingaan van een nieuwe termijn verantwoorden, 
waarop verder wordt ingegaan. 

 
49 DOC 53 1279/012, Verslag namens de commissie voor de Justitie uitgebracht door de heren Christian BROTCORNE en 
Renaat LANDUYT, Uiteenzetting van de minister van Justitie, 15 juli 2011, p. 11. 
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Er wordt dus uitgegaan van het principe van de punctuele verlenging van de 
arrestatietermijn, in die concrete gevallen waarin aangetoond is dat dit verantwoord 
is. De wetgever was geen voorstander van een systematische verlenging, noch van 
een automatische verlenging van 24 uren naar 48 uren50.  
 
Als onafhankelijke rechter oordeelt de onderzoeksrechter soeverein of hij al dan 
niet ingaat op de vordering van de procureur des Konings. Ingeval de 
onderzoeksrechter niet ingaat op de vordering tot verlenging, zal de verdachte in 
vrijheid moeten worden gesteld indien er geen tijd meer overblijft om alle 
plichtplegingen te vervullen vóór het verstrijken van de termijn van 24 uur, te weten 
een ondervraging van betrokkene(n) met toekenning van alle bovenvermelde 
rechten en in voorkomend geval de betekening van het aanhoudingsmandaat vóór 
het verlopen van de termijn van 24 uren. 
 
 

 Motivering 
 
Het met redenen omkleed bevel tot verlenging moet de gegevens vermelden die 
het ingaan van een nieuwe termijn verantwoorden, te weten: 
 
1° de ernstige aanwijzigingen van schuld aan een misdaad of wanbedrijf; 
 
2° de ernstige redenen om de vrijheidsbeneming te bestendigen. 
Wat betreft dit punt kan men de vraag stellen of, niettegenstaande de tekst van de 
wet dit niet expliciet bepaalt, uit de motivering van het bevel tot verlenging niet zou 
moeten blijken dat er op dat moment op basis van het dossier voldoende ernstige 
redenen aanwezig zijn om de vrijheidsberoving te bestendigen. Uit de formulering 
van art. 15bis WVH blijkt evenwel dat het bevel de gegevens moet vermelden die 
het ingaan van een nieuwe termijn verantwoorden, waaruit impliciet volgt dat de 
onderzoeksrechter eveneens moet motiveren dat er voldoende ernstige redenen 
aanwezig zijn om de vrijheidsbeneming te bestendigen. 
 
De Raad van State stelt hierover hetgeen volgt: “Volgens artikel 12 van de 
Grondwet moet, in geval van aanhouding van een persoon, “een met redenen 
omkleed bevel van de rechter” worden betekend “bij de aanhouding of uiterlijk 
binnen vierentwintig uren”. Om het naleven van die termijn mogelijk te maken 
voorziet het ontwerp in de mogelijkheid voor de onderzoeksrechter om, binnen de 
bedoelde termijn van 24 uren, een gemotiveerd bevel tot verlenging van de termijn 
te nemen. Dat bevel is dan het in de Grondwet bedoelde “bevel van de rechter”, dat 
de titel vormt voor de verdere vrijheidsbeneming van de verdachte. Die 
vrijheidsbeneming mag niet langer duren dan 24 uren: binnen die termijn moet de 

 
50 Parl. St., Senaat, 2010-2011, 5-663/1, “Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis, en van het Wetboek van strafvordering, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen die van zijn vrijheid 
wordt beroofd rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan”, 
Toelichting, p. 29. 
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onderzoeksrechter beslissen of hij al dan niet een formeel bevel tot aanhouding 
verleent”51. De Raad van State acht deze regeling dus conform aan de Grondwet.”. 
 
3°de bijzondere omstandigheden van het voorliggend geval 
 
In de motivering moet worden vermeld wat de concrete omstandigheden zijn die 
een verlenging rechtvaardigen. Deze redenen kunnen zich zowel in het verleden 
als de toekomst situeren. 
Ofwel zijn er in de eerste 24 uren bepaalde rechten die niet kunnen gegarandeerd 
worden wegens uitzonderlijke omstandigheden eigen aan de zaak of de persoon. 
Deze omstandigheden moeten in de motivering uitgelegd worden (bv. de persoon 
kon niet verhoord worden hij dronken was, slechts één tolk aanwezig voor 
meerdere verdachten,…). Het is ook mogelijk dat de onderzoeksrechter meer tijd 
wil hebben om te kunnen beslissen of er een aanhoudingsbevel of een vrijheid 
onder voorwaarden kan worden verleend. 
 
Vermits de wet duidelijk bepaalt dat de vrijheidsbeneming die het gevolg is van dit 
bevel in geen geval langer mag duren dan vierentwintig uur te rekenen vanaf de 
betekening van het bevel, zou men a contrario uit deze bepaling kunnen afleiden 
dat de rechter een kortere termijn zou kunnen aanduiden. Uit de hiernavolgende 
bepalingen inzake de betekening en recht op een vertrouwelijk overleg zou 
echter kunnen afgeleid worden dat de verlenging steeds 24 uren bedraagt. De 
tekst van de wet (art. 15bis, 2° lid WVH) werd echter geformuleerd precies 
teneinde de onderzoeksrechter de mogelijkheid te geven de 
vrijheidsbeneming te verlengen voor een kortere duur. 
 
 

 Betekening en termijn (art. 15bis, vierde lid WVH) 
 
Het bevel tot verlenging wordt betekend aan de betrokkene binnen een termijn van 
24 uren. Die termijn gaat in op het tijdstip dat bepaald wordt door art. 1, 2°,of 3° of 
door art. 2, 5° (het gaat dus om de termijn van effectieve vrijheidsbeneming). Bij 
ontstentenis van regelmatige betekening binnen de termijn die de wet bepaalt, 
wordt de persoon vrijgelaten. 
 
Dit is in overeenstemming met wat voorzien is voor het bevel tot aanhouding of tot 
medebrenging. 
 
De betekening van het bevel tot verlenging wordt op dezelfde wijze verricht als 
deze van een aanhoudingsbevel. 
 
 
 
 
 
 
51 Advies nr. 49.413/AV van 19 april 2011 van de Raad van State, nr. 4. 
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 Geen rechtsmiddel (art. 15bis, vijfde lid) 
 
Het bevel tot verlenging wordt onmiddellijk meegedeeld aan de procureur des 
Konings. Tegen deze beschikking kan geen rechtsmiddel worden ingesteld.  
 
 

 Recht op een nieuw vertrouwelijk overleg (art. 15bis, zesde lid) 
 
Tijdens de nieuwe periode van 24 uur heeft de persoon het recht gedurende 30 
minuten vertrouwelijk overleg te plegen met zijn advocaat.  
 
Dit werd ingevoegd als bijkomende garantie voor de verdachte tijdens de termijn 
van verlenging. 
 
Uiteraard behoort het aan de reeds met het gerechtelijk onderzoek belaste 
onderzoeksrechter dit overleg te organiseren in functie van zijn werkzaamheden. 
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E. Wijzigingen aan de procedurefase van ondervraging door de 

onderzoeksrechter (art. 16 WVH) 
 
 1. Ratio legis 
 
De door de wetgever gekozen optie, inzonderheid het feit dat niet geopteerd werd 
voor een werkelijk tegensprekelijk debat voor de onderzoeksrechter, wordt uitvoerig 
besproken in de toelichting van het wetsvoorstel52: 
 
“Artikel 16 paragraaf 2 van de wet op de voorlopige hechtenis legt aan de 
onderzoeksrechter de verplichting op om de ter beschikking zijnde verdachte 
persoonlijk te ondervragen over de te tenlastegelegde feiten en de opmerkingen 
van de verdachte hierover te horen. 
Na het verhoor over de feiten dient de onderzoeksrechter de betrokkene mee te 
delen dat tegen hem een aanhoudingsmandaat kan worden afgeleverd, en dient hij 
hem vervolgens in zijn opmerkingen dienaangaande te horen. 
Het verhoor dient te geschieden in een taal die de verdachte begrijpt. In 
voorkomend geval zal dit met behulp van een tolk gebeuren. 
De gegevens van het verhoor en de opmerkingen van de verdachte moeten in het 
op te stellen proces-verbaal worden opgenomen. 
 
Dit is een substantiële vormvereiste. 
 
Dit verhoor dient te geschieden alvorens een bevel tot aanhouding wordt 
afgeleverd, dat dient betekend te zijn binnen de 24 uren vanaf de vrijheidsberoving. 
 
Dit betekent dus dat de onderzoeksrechter volgende daden moet stellen binnen de 
arrestatietermijn van 24u.: 

- de ondervraging van de verdachte  
- het opstellen van het proces-verbaal van verhoor 
- het opstellen van het gemotiveerde bevel tot aanhouding. 

 
2. Wijzigingen wetsvoorstel  
Vooraf lijkt het aangewezen even stil te staan bij de overwegingen aangaande het 
al dan niet invoeren van een tegensprekelijk debat voor de onderzoeksrechter. 
 
Op de hoorzitting van 20 oktober 2010 stelde de heer Advocaat-generaal bij het Hof 
van Cassatie Damien Vandermeersch, een alternatief systeem voor, bestaande uit 
de bijstand door een advocaat bij het politieverhoor eerder minimaal in te vullen 
doch dit te compenseren door uitgebreidere rechten toe te kennen tijdens de fase 
voor de onderzoeksrechter (voorafgaand vertrouwelijk overleg, beperkte toegang 
tot dossier, verhoor in aanwezigheid van advocaat met een debat op tegenspraak). 
 
52 Parl. St., Senaat, 2010-2011, 5-663/1, “Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis, en van het Wetboek van strafvordering, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen die van zijn vrijheid 
wordt beroofd rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan”, 
Toelichting, p. 30-31. 
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Om dit mogelijk te maken kan de onderzoeksrechter, na een prima facie controle 
inzake het mogelijk vervuld zijn van de voorwaarden voor het afleveren van een 
aanhoudingsmandaat, de arrestatietermijn verlengen met 24 uren. De verlenging 
van de arrestatietermijn is hier dus geen punctueel doch een structureel gegeven. 
 
De Hoge Raad voor de Justitie bracht op 25 november 2010 een bijkomend advies 
uit omtrent de bijstand door een advocaat tijdens de fase voor de 
onderzoeksrechter en de verlenging van de termijn van vrijheidsberoving. In haar 
advies wees de Hoge Raad erop dat indien de bijstand van de advocaat ook de 
mogelijkheid zou inhouden om argumenten te doen gelden met betrekking tot het 
verlenen van een aanhoudingsmandaat, de wapengelijkheid logischerwijze vereist 
dat ook het Openbaar Ministerie hieraan zou moeten kunnen deelnemen, dit in het 
kader van een echt tegensprekelijk debat. 
 
Verder stelde de Hoge Raad dat de tussenkomst van de advocaat tijdens het 
verhoor bij de onderzoeksrechter een soort bres in ons strikt inquisitoriaal systeem 
slaat, hetgeen een reflectie van een heel andere orde inhoudt dan de reflectie van 
het gevraagde advies. 
 
Het tegensprekelijk debat voor de onderzoeksrechter werd niet weerhouden, gezien 
dit een meer fundamenteel debat vereist en kadert in een grotere hervorming van 
de voorlopige hechtenis. Daarnaast veronderstelt dit bijkomende wachtdiensten bij 
parket en onderzoeksrechters. Het aantal verhoren bij de onderzoeksrechters 
betreft slechts een minderheid van het aantal dossiers waarbij werd overgegaan tot 
vrijheidsberoving (meer bepaald 13.769 dossiers op 94.995 bevestigde arrestaties) 
en biedt dus geen oplossing in het kader van Salduz voor de talrijke dossiers 
waarvoor geen verhoor bij de onderzoeksrechter plaatsvindt.” 
 
De wetgever heeft terecht op algemene wijze onderstreept dat de fundamentele 
optie opgenomen om de termijn van 24 uren te behouden en de verlenging te 
reserveren voor uitzonderlijke gevallen betekent dat bij het uittekenen van de 
rechten dient uitgegaan van de korte termijn van 24 uren en rekening dient 
gehouden met de organisatorische en praktische mogelijkheden binnen deze  
termijn53. 
 
In de laatste tekst die door de Senaat werd gestemd werd de mogelijkheid 
nochtans ingevoegd om de advocaat in zijn opmerkingen te horen omtrent de 
mededeling dat tegen de verdachte een aanhoudingsbevel kan worden 
uitgevaardigd. 
 

53 Parl. St., Senaat, 2010-2011, 5-663/1, “Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis, en van het Wetboek van strafvordering, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen die van zijn vrijheid 
wordt beroofd rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan”, 
Toelichting, p. 32. 
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 2. Wettelijke uitwerking 
 
 2.1. Voorafgaand vertrouwelijk overleg enkel indien dit nog niet kon 

plaats vinden – Herinnering aan de wettelijke bepalingen (art. 
2bis WVH) 

 
 Geen voorafgaandelijk overleg tijdens de fase van 

ondervraging door de onderzoeksrechter binnen de normale 
termijn van 24 uren 

 
Eenieder die van zijn vrijheid is beroofd overeenkomstig de artikelen 1 of 2 
(WVH), of ter uitvoering van een in art. 3 WVH bedoeld bevel tot medebrenging 
heeft vanaf dat ogenblik en vóór het eerstvolgend verhoor door de 
politiediensten, of bij gebrek hieraan door de procureur des Konings of de 
onderzoeksrechter, het recht om een vertrouwelijk overleg te hebben met een 
advocaat naar keuze. Indien hij geen advocaat gekozen heeft of deze verhinderd is, 
wordt contact genomen met de permanentiedienst georganiseerd door de Orde van 
Vlaamse balies, en de Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone, of bij 
gebrek hieraan door de stafhouder van de Orde of zijn gemachtigde (art. 2bis §1 
WVH). 
 
De wet legt bijgevolg geen voorafgaand overleg op vóór alle verdere 
ondervragingen, doch enkel het vóór het eerste verhoor, of dit nu plaatsvindt 
bij de politie, de onderzoeksrechter of de procureur des Konings. 
 
 

 Twee uitzonderingen 
 
Enkel in de volgende gevallen wordt aan betrokkene het recht verleend 
gedurende 30 minuten een vertrouwelijk overleg te plegen met zijn advocaat: 
 
1° Ingeval een bevel tot verlenging wordt uitgevaardigd wordt dit recht 
toegekend tijdens de nieuwe periode van 24 uur. 
 
2° Ingeval betrokkene geen vertrouwelijk overleg met zijn raadsman kon 
krijgen vóór het verhoor bij de politie, heeft hij het recht gedurende 30 
minuten vertrouwelijk overleg te plegen met zijn advocaat vóór de 
ondervraging door de onderzoeksrechter overeenkomstig art. 16 WVH.  
 
 

 Ratio legis 
 
De wetgever heeft, gelet op de uiterst korte arrestatietermijn van 24 uur, en het feit 
dat de advocaat normaal nog maar kort ervoor een vertrouwelijk overleg met zijn 
cliënt heeft kunnen hebben, geoordeeld dat het niet opportuun lijkt om hem enkele 
uren later opnieuw deze mogelijkheid te geven. Uit de toelichting van het 

 



 
 
 
 
 

79

 
 
wetsvoorstel blijkt dat in het korte tijdsbestek van 24 uur het ook niet realiseerbaar 
is om opnieuw een wachttijd van 2 uur en 30 min. in te bouwen.  
 
Verder wordt gesteld “Er zijn ook nog materiële praktische bezwaren. De minister 
van Justitie heeft op 2 december 2010 een schrijven gericht aan de 27 voorzitters 
van de rechtbanken om te vragen of zij over voldoende lokalen beschikten om een 
dergelijk vertrouwelijk onderhoud mogelijk te maken.  
 
Meer dan de helft van de voorzitters melden niet over voldoende lokalen te 
beschikken en/of maken melding van veiligheidsproblemen. In sommige 
arrondissementen vindt het overleg met de advocaat noodgedwongen plaats in de 
gang en kan de vraag gesteld worden of dit beantwoordt aan de notie ‘vertrouwelijk 
overleg”54. 
 
 
 2.2. Invoeging recht van bijstand van een advocaat tijdens het 

verhoor door de onderzoeksrechter55

 
 Bijstand (art. 16, § 2, 2° lid) 

 
De verdachte heeft het recht op bijstand van zijn advocaat tijdens de ondervraging 
door de onderzoeksrechter.  
 
Het is nuttig hierbij in herinnering te brengen dat art. 2bis, § 2 eerste lid WVH 
bepaalt dat de betrokken persoon het recht heeft op bijstand door zijn advocaat 
tijdens de verhoren die plaats vinden binnen de bij de artikelen 1, 1°, 2, 12 of 
15bis bepaalde termijn. Dit betekent een bijstand tijdens alle verhoren die 
plaats vinden tijdens de termijn van de 24 uren vrijheidsbeneming eventueel 
verlengd door een bevel tot verlenging. Dit recht houdt bijgevolg op nadat 
betrokkene door de onderzoeksrechter is verhoord en vervolgens het bevel 
tot aanhouding betekend is, of betrokkene door de onderzoeksrechter alsdan 
in vrijheid werd gelaten. 
 
 

 Aanwezigheid van het Openbaar Ministerie 
 
Niettegenstaande de wet hier niets over bepaalt is het duidelijk dat het Openbaar 
Ministerie zou kunnen beslissen eveneens aanwezig te zijn bij een verhoor door de 
onderzoeksrechter of door de politie. Het zou de uitdrukking zijn van de gelijkheid 
van wapens. Gelet op het manifest tekort aan personele middelen kan dit echter 
niet als algemene regel gelden en wordt aangeraden van deze mogelijkheid enkel 
gebruik te maken in bijzonder ernstige zaken waar dit nut zou kunnen hebben. 

 
54 Parl. St., Senaat, 2010-2011, 5-663/1, “Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis, en van het Wetboek van strafvordering, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen die van zijn vrijheid 
wordt beroofd rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan”, 
Toelichting, p. 32-33. 
55 Art. 16, § 2 WVH – invoeging drie leden in § 2 tussen eerste en tweede lid. 
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Met het oog op de evaluatie van de wet van 13 augustus 2011 zullen de procureurs 
des Konings een lijst opstellen van het soort dossiers waarin de aanwezigheid van 
het Openbaar Ministerie vereist of gewenst is zowel op het niveau van het eerste 
politieverhoor als bij de onderzoeksrechter, evenals een schatting van de middelen 
die nodig zijn om de gelijkheid van wapens in die dossiers te waarborgen. 
 
 

 Afstand (art. 16, § 2, 2° lid) 
 
Alleen de meerderjarige verdachte kan vrijwillig en weloverwogen afstand doen van 
het recht op bijstand van zijn advocaat tijdens de ondervraging door de 
onderzoeksrechter.  
 
De onderzoeksrechter maakt melding van deze afstand  in het proces-verbaal van 
verhoor. 
 
 
 

 Taak van de advocaat 
 

o Analogie met politieverhoor 
 
Art. 16, § 2, derde lid bepaalt dat de advocaat opmerkingen mag formuleren 
overeenkomstig artikel 2bis, § 2, vierde lid.  
 
De taak van bijstand van de advocaat volgt uit de verwijzing naar artikel 2bis, § 2, 
vierde lid die in de toelichting van het wetsvoorstel verder wordt uitgelegd (zie 
verder).  
 
Net zoals bij het eerste verhoor door de politiediensten heeft de taak van bijstand 
van de advocaat bijgevolg uitsluitend als doel een toezicht mogelijk te maken op: 
 
1° de eerbiediging van het recht zichzelf niet te beschuldigen en de keuzevrijheid  
om een verklaring af te leggen, te antwoorden op de hem gestelde vragen of te 
zwijgen; 
 
2° de wijze waarop de ondervraagde persoon tijdens het verhoor wordt behandeld, 
inzonderheid op het al dan niet kennelijk uitoefenen van ongeoorloofde druk of 
dwang; 
 
3° de kennisgeving van de in artikel 47bis van het Wetboek van Strafvordering 
bedoelde rechten van verdediging en de regelmatigheid van het verhoor. 
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De advocaat kan onmiddellijk in het proces-verbaal van verhoor melding laten 
maken van de schendingen van de in 1°, 2° en 3° vermelde rechten die hij meent te 
hebben vastgesteld.  
 
Er wordt verder verwezen naar het commentaar bij art. 2bis, § 2,vierde lid. 
 
Met betrekking tot de taak van de advocaat geeft de toelichting van het 
wetsvoorstel het volgende commentaar56: 
 
“Het onder aanhoudingsmandaat geplaatst worden is een bijzonder aangrijpende 
maatregel voor een persoon die vermoed wordt onschuldig te zijn. 
 
Het voorafgaandelijk verhoor door de onderzoeksrechter vormt bijgevolg een 
belangrijk moment, zodat de bijstand door een advocaat aangewezen lijkt. 
 
De bijstand door een advocaat tijdens het eerste verhoor door de 
onderzoeksrechter kan vrij soepel worden toegepast. Immers, de advocaat weet uit 
de voorafgaande fase bij de politie wanneer zijn cliënt is aangehouden en binnen 
welke maximale termijn hij voor de onderzoeksrechter zal moeten verschijnen. Het 
is dan ook niet meer dan normaal dat een advocaat, die aanwezig wenst te zijn op 
dit verhoor, zijn schikkingen moet treffen.  
Anderzijds wordt in de wet opgenomen dat de onderzoeksrechter gehouden is de 
advocaat tijdig in te lichten over het tijdstip van verhoor. 
 
Indien de advocaat niet aanwezig is op het voorziene tijdstip mag het verhoor 
aanvangen. Bij laattijdige aankomst mag de advocaat het verdere verhoor, vanaf 
zijn aankomst, verder bijwonen. 
 
Wat betreft de rol van de advocaat bij de onderzoeksrechter stelt zich de vraag of 
dit wel in extenso beschreven moet worden, gezien dit de facto al bestaat en 
voorzien is in artikel 22, derde paragraaf, en in de praktijk geen aanleiding geeft tot 
moeilijkheden. Waar de noodzaak zich opdringt om de juiste rol van de advocaat bij 
een verhoor door de politiediensten in extenso op te nemen in de wet om 
discussies en moeilijkheden hierover te vermijden, komt dit bij een verhoor geleid 
door een magistraat minder noodzakelijk voor. 
Vanuit het oogpunt van een zo maximaal mogelijke coherentie, wordt ervoor 
geopteerd eenvoudig te verwijzen naar de bepalingen inzake het 
politieverhoor”. 
 
 
 
 
 

 
56 Parl. St., Senaat, 2010-2011, 5-663/1, “Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis, en van het Wetboek van strafvordering, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen die van zijn vrijheid 
wordt beroofd rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan”, 
Toelichting, p. 33. 
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o Fase van de beslissing tot verlenen van een 
aanhoudingsbevel (art. 16, § 2, 5° lid) 

 
De onderzoeksrechter moet de verdachte eveneens meedelen dat tegen hem een 
aanhoudingsbevel kan worden uitgevaardigd en hij moet zijn opmerkingen en in 
voorkomend geval die van zijn advocaat ter zake horen. 
 
 
Uit de toelichting van het wetsvoorstel blijkt dat hoogstens wordt toegestaan 
dat de advocaat, zoals zijn cliënt, bij de onderzoeksrechter zijn opmerkingen 
kan formuleren met betrekking tot de mogelijkheid dat een aanhoudingsbevel 
wordt uitgevaardigd. De rechter moet hem horen, maar is niet verplicht met 
hem een debat op tegenspraak aan te gaan om een antwoord te geven op de 
opmerkingen die de advocaat en diens cliënt maken57. 
 
 

o Geen inzage in het dossier 
 
De wet verleent aan de verdachte en de advocaat die hem bijstaat geen 
inzagerecht in het dossier. De toelichting van het wetsvoorstel geeft hierover het 
volgende commentaar58: 
 
“Vooreerst dient opgemerkt dat de zogenaamde Salduz-rechtspraak hierover geen 
uitspraken doet, noch vereisten oplegt. 
 
In de huidige stand van de Europese regelgeving wordt enkel vereist dat een 
verdachte toegang heeft tot zijn dossier alvorens zijn dossier ten gronde 
beoordeeld wordt en in het kader van de beoordeling van een eventuele voorlopige 
hechtenis. 
 
In haar advies van 25 november 2010 stelt de Hoge Raad voor de Justitie voor dat 
de advocaat toegang moet hebben tot het volledige strafdossier. De 
onderzoeksrechter kan evenwel, door een met redenen beklede beschikking, de 
inzage in het dossier of bepaalde stukken verbieden in het belang van het 
onderzoek. 
 
Deze regeling houdt echter in dat de onderzoeksrechter, binnen de reeds korte 
termijn van 24 uren, in voorkomend geval nog een bijkomende beslissing en 
gemotiveerde beschikking zal moeten nemen. 
 

 
57 Parl. St., Senaat, 2010-2011, 5-663/1, “Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis, en van het Wetboek van strafvordering, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen die van zijn vrijheid 
wordt beroofd rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan”, 
Toelichting, p. 32. 
58 Parl. St., Senaat, 2010-2011, 5-663/1, “Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis, en van het Wetboek van strafvordering, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen die van zijn vrijheid 
wordt beroofd rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan”, 
Toelichting, p. 33-34. 
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Dit zal de werkdruk opnieuw verhogen. 
 
In de hoorzittingen met de onderzoeksrechters waarschuwden zij om een dergelijke 
bepaling niet in te voeren. 
 
Het is dienaangaande belangrijk om een evenwicht te bewaren tussen de rechten 
van verdediging en de noodzaak van een efficiënte opsporing. 
 
Inderdaad kunnen vragen gesteld worden bij de opportuniteit van inzage van het 
dossier op dat ogenblik van de procedure: heeft het zin inzage te geven in het 
kantschrift van de onderzoeksrechter waarbij bijkomende onderzoeksdaden worden 
gevorderd als een huiszoeking, … (risico van wegmaking van stukken) of in de 
verklaringen van medeverdachte indien men nog wil overgaan tot confrontatie. 
 
Bovendien dient een persoon die onder aanhoudingsmandaat geplaatst is binnen 
een zeer korte termijn voor de Raadkamer te verschijnen, namelijk binnen de 5 
dagen. 
 
Conform artikel 21 § 2 WVH heeft de verdachte 1 werkdag op voorhand inzage in 
het dossier. 
Daarnaast zijn er ook hier praktische bezwaren: hoeveel tijd wordt aan de advocaat 
gegeven voor dit inzagerecht (tijd die opnieuw loopt binnen de korte termijn van 24 
uren), de griffier zal desgevallend een afschrift moeten maken van de stukken en 
ook hier dienen er lokalen beschikbaar te zijn om de advocaat toe te laten de 
stukken in te zien”. 
 
De wetgever opteerde om al deze redenen de bestaande wetgeving niet te 
wijzigen. 
 
 

o Richtlijn 
 
Vermits het recht op een vertrouwelijk overleg en op bijstand van een advocaat  
tijdens het verhoor thans geregeld wordt bij wet vanaf de fase van het eerste 
politieverhoor en betrokkene bovendien op beknopte wijze mededeling krijgt van de 
feiten waarover hij zal worden gehoord, lijkt het onmidddellijk in bezit stellen van de 
verhoorde van de kopie van zijn verhoor zodat hij die aan zijn advocaat kan 
overhandigen niet bij wijze van richtlijn te moeten opgelegd worden. Indien de 
onderzoeksrechter geen bevel tot aanhouding verleent, kan hij immers de 
mededeling van een kopie van de tekst van zijn verhoor uitstellen overeenkomstig 
art. 57, §2, derde lid S.V. 
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 Organisatie van het verhoor door de onderzoeksrechter (art. 
16, § 2, 4° lid en § 4 WVH) 

 
De onderzoeksrechter verwittigt de advocaat tijdig van de plaats en het uur van de 
ondervraging die hij kan bijwonen. De ondervraging kan op het voorziene uur 
aanvangen, zelfs indien de advocaat nog niet aanwezig is. Als de advocaat ter 
plaatse komt, woont hij het verhoor bij (art. 16, § 2, 4° lid). 
 
Alhoewel § 4 dit niet bepaalt, lijkt het aangewezen van deze formaliteiten eveneens 
melding te maken in het proces-verbaal van verhoor. 
 
Indien de verdachte nog geen advocaat heeft, herinnert de onderzoeksrechter hem 
er aan dat hij het recht heeft een advocaat te kiezen en verwittigt hij de stafhouder 
van de Orde of diens gemachtigde. Van die formaliteit wordt melding gemaakt in 
het proces-verbaal van verhoor (art. 16, nieuwe § 4). 
 
Vermits conform de principes van de Salduz-rechtspraak voorzien wordt dat het 
aanbod van bijstand van een advocaat reeds in een vroeger stadium moet 
gebeuren, en een aangehouden meerderjarige verdachte tijdens de politionele fase 
bovendien slechts afstand kan doen van dit recht na een telefonisch onderhoud met 
de permanentiedienst werd het artikel zo herschreven dat aan een verdachte die 
geen beroep deed op een advocaat, dit recht nogmaals door de onderzoeksrechter 
in herinnering wordt gebracht59. 
 
 

 Geheimhoudingsplicht van de advocaat (art. 47bis, § 7 Sv) 
 
Er wordt aan herinnerd dat onverminderd de rechten van verdediging de advocaat 
tot geheimhouding is verplicht van de informatie waarvan hij kennis krijgt door het 
verlenen van bijstand tijdens de verhoren zoals bepaald in de artikelen 2bis, § 2 en 
16, § 2, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis (art. 
47bis, § 7 Sv, eerste volzin). 
 
Hij die de geheimhoudingsplicht schendt, wordt gestraft met de bij artikel 458 van 
het Strafwetboek bepaalde straffen. 
 

 
59 Parl. St., Senaat, 2010-2011, 5-663/1, “Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis, en van het Wetboek van strafvordering, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen die van zijn vrijheid 
wordt beroofd rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan”, 
Toelichting, p. 34-35. 
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 Betekening van het aanhoudingsmandaat (art. 18, § 1, eerste 
lid WVH) 

 
Het bevel tot aanhouding wordt aan de verdachte betekend binnen een termijn van 
vierentwintig uur. Deze termijn gaat in hetzij op het tijdstip dat wordt bepaald door 
artikel 1, 2° of 3°, of door artikel 2, 5°, hetzij, wanneer het bevel tot aanhouding is 
uitgevaardigd tegen een verdachte die van zijn vrijheid is beroofd op grond van een 
bevel tot medebrenging of op grond van een bevel tot verlenging, op het tijdstip van 
de betekening van dit bevel. 
 
Deze bepaling dient samen gelezen te worden met art. 15bis, vierde lid inzake de 
betekening van het bevel tot verlenging.  
 
Wat de duur van de verlenging en bijgevolg van de titel van hechtenis betreft 
wordt verwezen naar hetgeen voorafgaat. 
 
 

 Vrij verkeer met zijn advocaat (art. 20, § 1 WVH) 
 
Onverminderd het bepaalde in de artikelen 2bis, 15bis en 16 kan de verdachte 
onmiddellijk na zijn eerste verhoor door de onderzoeksrechter vrij verkeer hebben 
met zijn advocaat. 
 
Het bestaande artikel 20 voorzag reeds dat de verdachte onmiddellijk na het eerste 
verhoor door de onderzoeksrechter vrij verkeer kan hebben met zijn advocaat en 
dat dit recht zelfs geldt bij een opsecreetstelling. 
 
Dit principe blijft behouden doch wordt voor de volledigheid aangevuld met de 
verwijzing naar de nieuwe rechten in de eerdere fase van de procedure. De 
artikelen 2bis, 15 bis en 16 voorzien immers reeds in een mogelijkheid van 
voorafgaandelijk overleg en zelfs van bijstand tijdens het verhoor. 
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F. Wijziging fase van het gerechtelijk onderzoek 
 
 1. Plaatsbezoek 
 

 Reconstructie van de feiten (art. 62, 2° en 3° lid Sv) 
 
Wanneer het plaatsbezoek georganiseerd wordt met het oog op de 
reconstructie van de feiten, laat de onderzoeksrechter zich eveneens 
vergezellen door de verdachte, de burgerlijke partij en hun advocaten. 
 

 Ratio legis 
 
Art. 62 eerste lid Sv bepaalt dat de onderzoeksrechter die zich ter plaatse begeeft 
altijd wordt vergezeld door de procureur des Konings en door de griffier. De Raad 
van State merkte op dat uit de rechtspraak van het Europees Hof volgt dat als een 
(aangehouden) verdachte niet kan worden bijgestaan door een advocaat tijdens 
onderzoekshandelingen die de actieve medewerking van de verdachte 
veronderstellen, zoals een plaatsbezoek met wedersamenstelling van de feiten, dit 
het recht op een eerlijk proces in het gedrang kan brengen60. 
 
De wetgever vulde deze lacune op. 
 

 Geheimhoudingsplicht van de advocaat 
 
Onverminderd de rechten van verdediging, is de advocaat verplicht tot 
geheimhouding van de informatie waarvan hij kennis krijgt door het bijwonen van 
het plaatsbezoek met het oog op de reconstructie van de feiten.  
 
Hij die de geheimhoudingsplicht schendt, wordt gestraft met de bij artikel 458 van 
het Strafwetboek bepaalde straffen. 
 
De Raad van State merkte op dat door aan de advocaten het recht te verlenen om 
aanwezig te zijn bij het verhoor van een aangehouden verdachte, de ontworpen wet 
een uitzondering voorziet op het geheim van het opsporingsonderzoek en het 
gerechtelijk onderzoek. Het advies61 citeert de recente Franse wet nr. 2011-392 van 
14 april 2011 “relative à la garde à vue », die ook voorziet in het recht op bijstand 
door een advocaat tijdens het verhoor van een aangehouden persoon, en in het 
voorafgaand artikel van de Code de procédure pénale een article 63-4-4 invoegt 
dat als volgt luidt: « Sans préjudice de l’exercice des droit de la défense, l’avocat ne 
peut faire état auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue ni des 
entretiens avec la personne qu’il assiste, ni des informations qu’il a recueillies en 
consultant les procès-verbaux et en assistant aux auditions et aux confrontations62» 
 

 
60 Advies nr. 49.413/AV van 19 april 2011 van de Raad van State, nr. 24. 
61 Advies nr. 49.413/AV van 19 april 2011 van de Raad van State, nr. 29 
62 JORF, 15 april 2011, nr. 0089, p.6610. 
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III. SANCTIE BIJ SCHENDING VAN DE RECHTEN M.B.T. HET 

VERHOOR EN DE BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT 
 (art. 47bis, § 6) 
 

 Art. 47bis, § 6 Sv 
 
Tegen een persoon kan geen veroordeling worden uitgesproken die enkel 
gegrond is op verklaringen die hij heeft afgelegd in strijd met de bepalingen 
van paragrafen 2, 3 en 5 met uitsluiting van paragraaf 4, wat betreft het 
voorafgaandelijk vertrouwelijk overleg of bijstand door een advocaat tijdens 
het verhoor. 
 
 

 Wording en commentaar 
 
De omschrijving van de sanctie gaf aanleiding tot heel wat wijzigingen tijdens het 
parlementair debat63. 
 
De toelichting m.b.t. de aanvankelijke tekst van het wetsvoorstel verwijst naar het 
arrest nr. A.R. P. 1460.N van het Hof van Cassatie van 7 december 2010 (punten 
29 en 30) dat luidt als volgt: 
 
“29. Het recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces zijn in de regel 
geschaad wanneer een verdachte verklaringen aflegt tijdens een politieverhoor 
zonder mogelijkheid van bijstand van een advocaat. 
30. Deze omstandigheid heeft nochtans niet automatisch voor gevolg dat het 
definitief onmogelijk is om de zaak van een verdachte en vervolgens beklaagde of 
beschuldigde op eerlijke wijze te behandelen. Wanneer de verklaringen niet als 
(doorslaggevend) bewijs door de rechter gebruikt worden, er kennelijk geen 
misbruik of dwang is gebruikt en de beklaagde zich op het ogenblik van het verhoor 
en tijdens het onderzoek niet in een kwetsbare positie bevond, of aan de kwetsbare 
positie van de beklaagde op een daadwerkelijke en passende wijze is 
geremedieerd, blijft het eerlijke karakter van het proces gevrijwaard.” 
 
De toelichting van de aanvankelijke tekst van het wetsvoorstel preciseerde dat deze 
bepaling geïnspireerd is op de formulering van het bestaande artikel 189bis, laatste 
lid van het Wetboek van Strafvordering inzake anonieme getuigenverklaringen64. 
De Raad van State merkte echter op dat de verwijzing naar het gebruik van de 
verklaringen “in uitsluitende of in overheersende mate” niet in overeenstemming 
was met de Salduz-rechtspraak, en dat de wet gelet op die rechtspraak zou moeten 
 
63  Parl. St., Kamer, DOC 53 1279/009. De tekst van het door de kamer goedgekeurd wetsontwerp luidde “Verhoren die in 
strijd met de bepalingen van de §§ 2, 3 en 5 (van art. 47bis Sv) zijn afgenomen zonder voorafgaand vertrouwelijk overleg of 
bijstand door een advocaat tijdens het verhoor, kunnen niet als bewijselement dienen voor een veroordeling van de 
verhoorde persoon”. 
64 Parl. St., Senaat, 2010-2011, 5-663/1, “Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis, en van het Wetboek van strafvordering, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen die van zijn vrijheid 
wordt beroofd rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan”, 
Toelichting, p. 19-20. 
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bepalen dat de verklaringen afgelegd in strijd met de formele waarborgen die uit de 
Salduz-rechtspraak blijken, in het geheel niet kunnen dienen voor een veroordeling 
van de betrokkene65.  
 
De Raad van State merkt eveneens op dat als het ontwerp in die zin wordt 
aangepast, dit tot gevolg zou hebben dat de schending van artikel 6 EVRM in de 
eerste stadia van het onderzoek volledig kan worden hersteld in de loop van de 
procedure. Een veroordeling van de beklaagde op grond van andere gegevens zou 
dan mogelijk zijn, zonder dat er nog sprake zou zijn van een schending van artikel 6 
EVRM, op voorwaarde dat het verkrijgen van die andere gegevens niet het 
rechtstreekse gevolg is van de verklaringen die de verdachte zonder bijstand van 
zijn advocaat heeft afgelegd66. 
 
De tekst van de sanctie werd nog meerdere malen gewijzigd tijdens de navolgende 
parlementaire werkzaamheden. 
 
Bij gelegenheid van de tweede lezing tijdens de vergadering van 1 juni 2011 van de 
Kamercommissie67 merkte de vertegenwoordigster van de minister van Justitie op 
dat de Senaat een andere aanpak heeft gevolgd waar er (voordien) sprake was van 
“dat de verhoren niet in uitsluitend of in overheersende mate kunnen dienen voor 
een veroordeling van de veroordeelde persoon”. De sanctie is nu strenger maar 
ook beperkt tot wat het arrest-Salduz precies oplegt. De heer Renaat Landuyt was 
het met die stelling niet eens. Hij benadrukte dat het standpunt van het Hof van 
Cassatie, dat de gelegenheid heeft gehad om het arrest-Salduz uit te leggen, 
absoluut niet in de ontworpen § 6 tot uiting komt, en dat als dat niet wordt gewijzigd, 
hij ongetwijfeld tot nieuwe nietigheden aanleiding zal geven. 
 
Voor een goed begrip van de uiteindelijke tekst is het nuttig enkele passages uit de 
verdere besprekingen te citeren68: (cit) 
 
“De vertegenwoordigster van de minister van Justitie preciseert dat de Antigoon-
rechtspraak, waarnaar de heer LANDUYT verwijst, drie criteria geeft in het kader 
waarvan de rechter een onregelmatig bewijs terzijde kan schuiven. Het laatste 
criterium verwijst naar het gebruik van bewijsmateriaal dat in strijd is met het recht 
op een eerlijk proces. Dat recht is vervat in artikel 6 van het Europees Verdrag 
inzake de Rechten van de Mens, dat in de interpretatie van de rechtspraak van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens voorschrijft dat als een verhoor zonder 
bijstand van een advocaat wordt afgenomen, er op die grond geen veroordeling kan 
plaatshebben. 

65 Advies nr. 49.413/AV van 19 april 2011 van de Raad van State, nr. 25. 
66 Advies nr. 49.413/AV van 19 april 2011 van de Raad van State, nr.25; O. MICHIELS en A. JACOBS, “Les implications de la 
jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme sur les preuves. La jurisprudence Salduz et l’arrêt 
Gäfgen », J.T., 2011, (153), pp. 156-157, nr.15, en p.158, nr. 22. 
67 DOC 53 1279/005, Verslag namens de commissie voor de Justitie uitgebracht door de heren Christian BROTCORNE en 
Renaat LANDUYT, tweede lezing, p. 82 e.v. 
68 DOC 53 1279/005, Verslag namens de commissie voor de Justitie uitgebracht door de heren Christian BROTCORNE en 
Renaat LANDUYT, tweede lezing, p. 83. 
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De heer Renaat LANDUYT verwijst naar het arrest van het Hof van Cassatie van 5 
januari 2011, waarin met name wordt onderstreept: “Het feit dat er tijdens de 
vrijheidsberoving geen advocaat aanwezig was op het politieverhoor, kan een 
eventuele schuldigverklaring alleen in de weg staan inzoverre die 
schuldigverklaring uitsluitend of op beslissende wijze steunt op door middel van dat 
verhoor verkregen zelfbeschuldigende verklaringen, zonder dat de verhoorde 
persoon heeft afgezien van de bijstand van een raadsman of vrij ervoor gekozen 
heeft van die bijstand af te zien”. En verder stelt hetzelfde arrest dat één en ander 
nog voor de raadkamer en voor de bodemrechter kan worden geremedieerd. 
Dit wetsvoorstel creëert een vorm van nietigheid die het Hof van Cassatie niet 
wenst. 
De vertegenwoordigster van de minister van Justitie herinnert er op dit punt aan dat 
er een tegenstrijdigheid is tussen de rechtspraak van het Hof van Cassatie en het 
standpunt van de Raad van State. Tijdens de besprekingen in de Senaat had men 
zich aanvankelijk gebaseerd op de rechtspraak van het Hof. Naar aanleiding van de 
opmerking van de Raad van State volgens welke de interpretatie van het Hof van 
Cassatie niet in overeenstemming is met het Europees recht, heeft men besloten 
het ontwerp dientengevolge aan te passen. 
De heer Renaat LANDUYT vindt dat men de conflicten tussen de Raad van State 
en het Hof van Cassatie niet moet beslechten. Men mag gewoon niet uit het oog 
verliezen dat het uiteindelijk het Hof van Cassatie is dat zich over de geschillen 
uitspreekt en dat het Hof van Cassatie inzake rechtspraak blijkt geeft van een vaste 
en betrouwbare rechtspraak. Door te handelen als voorgesteld stelt de wetgever 
die rechtspraak in vraag.”. 
 
De minister van Justitie lichtte de uiteindelijke goedgekeurde wettekst als volgt toe 
bij gelegenheid van de bespreking in de Kamer van het door de Senaat 
geamendeerd wertsontwerp69: “De minister meent dat deze wijziging tegemoet komt 
aan de essentie van het Salduz-arrest, met name dat een persoon niet veroordeeld 
kan worden op basis van een verklaring die werd afgelegd zonder dat de 
mogelijkheid werd gegeven tot overleg en bijstand van een advocaat. De nieuwe 
formulering geeft duidelijk aan dat een veroordeling enkel kan worden uitgesproken 
als er andere bewijselementen voorhanden zijn. 
Voorts is zij ook correcter wat betreft bijvoorbeeld de afstand van de mogelijkheid 
van overleg en bijstand. Wanneer een persoon, hoewel hem de mogelijkheid tot 
overleg en bijstand werd geboden, op geldige manier heeft aangegeven hiervan 
geen gebruik te willen maken, is zijn verklaring wel rechtsgeldig. Met de vorige 
formulering werd de indruk gewekt dat als in voorkomend geval geen advocaat 
aanwezig is, de afgelegde verklaring niet rechtsgeldig zou zijn. 
De voorliggende formulering laat de huidige bewijsregeling onverlet.”. 
Een volksvertegenwoordiger benadrukte dat uit de bespreking van het wetsontwerp 
in plenaire vergadering van de Kamer van volksvertegenwoordigers duidelijk is 
geworden dat de door de commissie voor de Justitie voorgestelde tekst aanleiding 
gaf tot divergente interpretaties, en dat de door de Senaat voorgestelde tekst (dit is 

 
69 DOC 53 1279/012, Verslag namens de commissie voor de Justitie uitgebracht door de heren Christian BROTCORNE en 
Renaat LANDUYT, Uiteenzetting van de minister van Justitie, 15 juli 2011. 
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de uiteindelijke wettekst) volgens hem meer rechtszekerheid biedt en uitdrukkelijk 
ook bewijzen toelaat naar aanleiding van het verhoor.  
Mevrouw Carina VAN CAUTER stelde vast dat de door de Kamer voorgestelde 
formulering aanleiding heeft gegeven tot verwarring. Zo werd “bewijselement” 
geïnterpreteerd als zijnde “bewijsmiddel”, wat met zich mee zou brengen dat 
afgeleide bewijzen ook worden uitgesloten. Teneinde hiermee komaf te maken, 
stelt de Senaat een nieuwe formulering voor die niet voor interpretatie vatbaar is.  
De heer Olivier MAINGAIN stelde dat in de door de Senaat ontworpen paragraaf nu 
de term “gegrond” wordt gebruikt, wat volgens hem impliceert dat de rechter zich in 
zijn motivering zal beperken tot het stellen dat een veroordeling niet enkel gegrond 
is op het onregelmatig verkregen bewijselement. Aldus zou volgens de door de 
Senaat ontworpen paragraaf de nietigheid gezuiverd worden. Volgens hem zal 
deze formulering een toetsing door het Europees Hof niet doorstaan. 
 
De wil van de wetgever blijkt bijgevolg duidelijk uit de parlementaire voorbereiding 
en de duidelijke wettekst70. De wetgever herneemt het principe dat het hem 
toebehoort de sanctie te bepalen op het niveau van het bewijs, een domein dat 
inderdaad in principe niet behoort tot de bevoegdheid van het EHRM. Door te 
stellen dat “tegen een persoon geen veroordeling kan worden uitgesproken 
die enkel gegrond is op verklaringen die hij heeft afgelegd in strijd met de 
bepalingen van paragrafen 2, 3 en 5 met uitsluiting van paragraaf 4, wat 
betreft het voorafgaandelijk vertrouwelijk overleg of bijstand door een 
advocaat tijdens het verhoor” heeft de wetgever onderstreept dat indien er 
andere bewijzen bestaan – bijvoorbeeld materiële bewijzen – deze 
verklaringen toch in overweging kunnen genomen worden als steunbewijs. 
Die andere bewijzen kunnen trouwens eveneens dienen om het onderzoek te 
remedieren of om latere verklaringen te toetsen71. De wet onderschrijft 
bijgevolg duidelijk de vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie en de 
benadering van het recht op een eerlijk proces vertrekkende van de evaluatie 
van het strafproces in zijn geheel genomen, en ze verschaft bovendien een 
wettelijk kader om de dossiers te evalueren die behandeld werden vóór haar 
inwerkingtreding. 
 
De thans in de wet opgenomen sanctie viseert zeer precies de bepalingen van de 
§§ 2, 3 en 5 (met uitsluiting van § 4) van art. 47bis Sv, namelijk alle bepalingen die 
betrekking hebben op de rechten van personen die verhoord worden aangaande 
misdrijven die hen ten laste kunnen gelegd worden, inzonderheid: 
 

- De organisatie van het recht op een voorafgaand vertrouwelijk overleg; 
- De organisatie van het recht op bijstand van een advocaat tijdens het 

verhoor van personen die van hun vrijheid zijn benomen; 
- De te volgen procedure in geval een persoon de hoedanigheid van 

verdachte verkrijgt tijdens het verhoor (§5). 
 
 
70 DOC 53 1279/012, Verslag namens de commissie voor de Justitie uitgebracht door de heren Christian BROTCORNE en 
Renaat LANDUYT, Uiteenzetting van de minister van Justitie, 15 juli 2011; DOC 53 1279/014. 
71 Arrest EHRM van 30 juni 2008, Gäfgen v. Duitsland. 
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Hierbij is op te merken dat § 5 een verwijzing bevat naar § 4 inzake de schriftelijke 
verklaring van rechten. De wetgever heeft echter om reden van rechtszekerheid 
uitdrukkelijk § 4 uitgesloten uit de toepassing van de sanctie. 
 
Dit betekent dat indien het vertrouwelijk overleg of de bijstand tijdens het verhoor 
niet ka n gerealiseerd worden door de houding van de te ondervragen persoon of 
van de optredende advocaat, of indien geen advocaat kon bereikt worden terwijl 
alle maatregelen daartoe werden genomen, de verklaringen niet getroffen worden 
door deze sanctie. 
 
Uit deze regel volgt verder dat deze verklaringen bovendien eveneens kunnen 
dienen in het kader van de vervolging en veroordeling van andere personen, en in 
elk geval kunnen gebruikt worden à décharge. 
 
Art. 47bis § 6 heeft een algemene draagwijdte en impliceert ongetwijfeld dat de erin 
vermelde sanctie eveneens van toepassing is op de verhoren die kaderen in de wet 
op de voorlopige hechtenis. 
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IV. BELANG VAN DE VASTSTELLINGEN TER PLAATSE EN DE 

BEVEILIGING VAN SPOREN EN MATERIËLE BEWIJZEN 
 
De door het EHRM ingezette evolutie heeft onvermijdelijk tot gevolg dat de eerste 
verklaringen en het politieverhoor als middel van waarheidsvinding en qua 
bewijswaarde sterk zullen afnemen, en vereisen dat andere bewijsmiddelen 
optimaal moeten geëxploiteerd en beschermd worden. 
 
De fase waarbij de politiediensten ter plaatse vaststellingen doen met betrekking tot 
een ernstig misdrijf wordt bijgevolg nog belangrijker voor de toekomst, en qua 
bewijsrecht cruciaal voor het strafproces. Er dient door de politiediensten bijgevolg 
een bijzondere inspanning geleverd te worden op het vlak van de vaststelling van 
de sporen en de bescherming ervan. 
 
Tijdens deze fase dient er op toegezien te worden dat de materiële bewijzen en 
sporen worden gevrijwaard, en dat autonoom verder onderzoek gebeurt op grond 
van die materiële bewijzen en de bewijzen volgend uit getuigenverklaringen. 
 
De politiedienst zet nadien het onderzoek zo intensief mogelijk verder op basis van 
de materiële bewijzen en sporen en verklaringen van getuigen die op autonome 
wijze kunnen worden geëxploiteerd. 
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V. BIJZONDERE GEVALLEN 
 

 De polygraaftest 
 
Het afnemen van dergelijk bijzonder verhoor levert geen rechtstreeks bewijs à 
charge van een verdachte en is hoogstens richtinggevend voor het verder 
onderzoek. In feite beantwoordt dit verhoor bijgevolg niet aan het begrip verhoor 
zoals hierboven omschreven. Dergelijk verhoor zal bovendien in principe nooit het 
eerste verhoor betreffen waarop alle rechten van een persoon die ondervraagd 
wordt aangaande misdrijven die hem ten laste kunnen worden gelegd van 
toepassing zijn. Indien dergelijk verhoor uitzonderlijk zou worden afgenomen tijdens 
de duur van vrijheidsbeneming bepaald in de artikelen 1, 2 of 3 WVH, eventueel 
verlengd bij bevel tot verlenging overeenkomstig art. 15bis WVH, bestaat er geen 
bezwaar tegen dat de advocaat dit verhoor zou volgen vanuit de regiekamer, 
zonder echter rechtstreeks te mogen tussenkomen of dit verhoor te mogen 
onderbreken. Dit is het rechtstreeks gevolg van de finaliteit van dit bijzonder 
verhoor, en geldt eveneens indien bij gelegenheid van dit verhoor nieuwe strafbare 
feiten zouden aan het licht komen die niet overeenkomstig art. 47bis, § 2, tweede 
lid Sv aan de persoon ter kennis werden gebracht. 
 
De advocaat kan desgevallend na beëindiging van het verhoor melding laten 
maken in het proces-verbaal van verhoor van de schendingen van rechten die hij 
meent te hebben vastgesteld. 
 
 

 De huiszoeking 
 
Indien de huiszoeking beperkt wordt tot het zoeken naar overtuigingsstukken of de 
vraag waar deze kunnen aangetroffen worden valt ze niet onder de toepassing van 
de wet van 13 augustus 2011. 
 
Indien ze echter aanleiding geeft tot het stellen van gerichte vragen over de grond 
van de zaak of over de gevonden overtuigingsstukken zijn de bepalingen inzake het 
verhoor van toepassing. 
 
 

 Confrontatie 
 
Vermits de doelstelling van een confrontatie erin bestaat tegenstrijdigheden tussen 
de verklaring van meerdere personen in het licht te stellen in het zoeken naar de 
waarheid, valt een confrontatie waaraan één of meerdere verdachten deelnemen 
onder de toepassing van de bepalingen inzake het verhoor. 
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 Rechtspersonen 
 
De wet van 13 augustus 2011 is geschreven vanuit het perspectief van het verhoor 
van natuurlijke personen. Vermits een rechtspersoon niet kan gearresteerd worden 
zijn de meeste bepalingen er ook niet op van toepassing. Teneinde dit te 
ondervangen kan de volgende werkwijze worden aanbevolen. Indien er sprake is 
van een mogelijke strafrechtelijke aansprakelijkheid van de verhoorde natuurlijke 
persoon zelf zullen de bepalingen inzake het verhoor onverkort toegepast worden 
met inbegrip van het onderscheid tussen de rechten van een gearresteerde 
persoon en deze van een persoon die vrij is van komen en gaan. Bij het verhoor 
van een vertegenwoordiger van de rechtspersoon zal uitgegaan worden van de 
strafdrempel van de ter sprake komende misdrijven alsof die ten laste zouden 
kunnen gelegd worden van de natuurlijke persoon bij het bepalen of deze het recht 
geven op een voorafgaand vertrouwelijk overleg met een advocaat. 
 
 

 Seiningen 
 
Met het oog op een correcte toepassing van de wet en het waarborgen van de 
nieuwe rechten zal elke gerechtelijke seining met het oog op een verhoor van een 
persoon aangaande misdrijven die hem ten laste kunnen gelegd worden, dienen te 
preciseren in welke hoedanigheid de persoon moet verhoord worden en of dit het 
eerste politieverhoor betreft. 
 
 

 Het verhoor van minderjarigen 
 
Met het oog op het maximaal waarborgen van de rechten van minderjarigen wordt 
het expertisenetwerk “jeugdbescherming” belast met het onderzoek of er eventueel 
aanvullende richtlijnen of maatregelen moeten in acht genomen worden bij het 
verhoor van minderjarige verdachten. 
 
 

 Piraterij 
 
In de wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot 
wijziging van het Gerechtelijk Wetboek (B.S. 14 januari 2010) is niet voorzien in de 
bijstand van een advocaat in het raam van de procedure tot het afleveren van een 
voorlopig aanhoudingsbevel door de onderzoeksrechter (artikel 2 § 5 van 
voormelde wet). Het is dan ook pas wanneer de onderzoeksrechter, na aankomst 
van de voorlopig aangehouden verdachte (piraat) op het grondgebied van het Rijk, 
overgaat tot het verhoor van deze laatste (artikel 2 § 6 van voormelde wet) dat de 
richtlijnen, zoals hierboven omschreven, inzake de bijstand van een advocaat bij dit 
verhoor zullen worden toegepast. 
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 Internationale rechtshulpverzoeken 
 
Huidige richtlijnen zijn ook van toepassing bij de uitvoering op Belgisch 
grondgebied van internationale rechtshulpverzoeken strekkende tot het verhoor van 
personen aangaande misdrijven die hen ten laste kunnen gelegd worden. 
 
Het principe is dat de aangezochte Staat de rechtshulpverzoeken ten uitvoer legt 
overeenkomstig de eigen wetgeving, doch dat wel rekening gehouden wordt met de 
door de verzoekende Staat aangegeven procedureregels, voor zover deze niet 
strijdig zijn met de fundamentele beginselen van het recht van de aangezochte 
Staat. 
 
De impact van de nieuwe wet kan als volgt omschreven worden: 
 

o In de actieve rechtshulpverzoeken: 
 
In de Belgische aan het buitenland gerichte verzoeken strekkende tot verhoor van 
een verdachte, confrontaties en dergelijke, wordt best in een standaard formule 
gevraagd dat het verhoor geschiedt conform de toegelichte nieuwe Belgische 
wetgeving inzake de bijstand van een advocaat. 
 
Bedoeling is dat het verhoor dat aldus in het buitenland plaatsvond in België niet 
kan aangevochten worden en als bewijs in België bruikbaar is. 
 

o In de passieve rechtshulpverzoeken: 
 
Zelfs als het buitenlands verzoek dit niet uitdrukkelijk verzoekt zal de 
tenuitvoerlegging in België toch geschieden conform het nieuwe Belgische recht, 
dus incluis de voorziene bijstand van een advocaat. 
 
Men kan zelfs verder gaan op uitdrukkelijk buitenlands verzoek, zoals bijvoorbeeld 
de vraag om verdachte te horen in aanwezigheid van een advocaat van de 
medeverdachten, of om tot een confrontatie over te gaan waarbij de verschillende 
partijen worden bijgestaan door hun advocaten. 
 
Indien het buitenlands verzoek echter uitdrukkelijk vraagt om tot het verhoor van de 
verdachte over te gaan zonder aanwezigheid van een advocaat zal dit gelet op de 
nieuwe wet niet kunnen aanvaard worden omdat dit strijdig lijkt te zijn met de 
fundamentele principes van het Belgische recht. Wat onder fundamentele principes 
valt is niet echt gespecificeerd doch in de parlementaire stukken betreffende de 
Rechtshulpwet van 9 december 2004 wordt wel het voorbeeld gegeven van de 
aanwezigheid van een advocaat72. 
 
 
 

72 Zie COL 5/2005, punt II.5 Toepasselijk Recht, pagina 11: “De Memorie van toelichting (Kamer, Doc 51-1278/001, pagina 
11) geeft het voorbeeld van de tenuitvoerlegging van een maatregel in aanwezigheid van de advocaat van de verdachte, daar 
waar deze formaliteit niet voorzien is in het Belgisch recht. Het omgekeerde (de aanwezigheid van een advocaat weigeren 
terwijl het Belgisch recht dit vereist) zal dan weer niet mogelijk zijn (precisering van de Minister van Justitie in de 
Kamercommissie Justitie, Doc 51-1278/004, pagina 24)”. 
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 Belgische militairen in het buitenland 
 
Belgische militairen die in vredestijd misdrijven plegen in het buitenland worden 
door de onderzoeksrechter ondervraagd door middel van radio, telefoon, 
audiovisuele of andere technische middelen die een rechtstreekse overbrenging 
van de stem tussen de onderzoeksrechter en de verdachte toelaten en de 
vertrouwelijkheid van hun gesprek waarborgen (artikel 16, § 2, vierde lid WVH). 
 
De vraag rijst of voortaan bij dit verhoor op afstand ook de bijstand van een 
advocaat dient te worden georganiseerd. 
 
Artikel 184ter Sv voorziet dat: 
 
“Wanneer de verdachte of de beklaagde onder aanhoudingsmandaat geplaatst, 
behoort tot een legeronderdeel dat zich in het buitenland bevindt en wanneer de 
omstandigheden het niet toelaten om een advocaat te kiezen of een advocaat 
ambtshalve aan te wijzen, kan de commandant van het legeronderdeel waar de 
persoon zich bevindt, een doctor of licentiaat in de rechten aanwijzen. Bij 
ontstentenis van een doctor of licentiaat in de rechten wijst hij een officier aan en 
indien ook geen officier beschikbaar is, een persoon die bekwaam wordt geacht om 
betrokkene te verdedigen. Hij moet deze onmogelijkheid in het verslag van de 
commandant van het legeronderdeel vermelden”. 
 
In de praktijk verdient het aanbeveling om de werkwijze bedoeld in artikel 184ter Sv 
(advocaat of doctor/licentiaat in de rechten of officier of persoon die bekwaam wordt 
geacht betrokkene te verdedigen), niet alleen toe te passen na aanhouding van de 
betrokken militair door de onderzoeksrechter, maar ook reeds in het kader van het 
voorafgaand verhoor van betrokkene door de onderzoeksrechter en desgevallend 
door de federale politie (DJMM) en het federaal parket. 
 
Deze problematiek zal opgenomen worden in het rapport wetsevaluatie.  
 
 

 Uitlevering en overlevering 
 

o De tenuitvoerlegging van een traditioneel uitleveringsverzoek 
 
De wet van 13 augustus 2011 wijzigt de wet voorlopige hechtenis doch niet de 
uitleveringswetten noch de wet betreffende het Europees aanhoudingsbevel. 
 
Voor deze wetswijziging was er al coherente rechtspraak dat artikel 6 EVRM niet 
toepasselijk is op de onderzoeksgerechten die oordelen over de tenuitvoerlegging 
van een Europees aanhoudingsbevel of een traditioneel uitleveringsverzoek ter fine 
van onderzoek / vervolging, vermits zij geen uitspraak doen over de gegrondheid 
van een tenlastelegging en de feiten beoordeeld worden door de uitvaardigende 
rechterlijke autoriteit. 
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In het kader van de procedure van tenuitvoerlegging van een traditioneel 
uitleveringsverzoek heeft de nieuwe wetgeving bijgevolg geen impact en blijft de 
huidige praktijk inzake de voorlopige aanhouding en de exequaturprocedure 
onverkort geldig conform de uitleveringswetten van 1 oktober 1833 en 15 maart 
1874 en de ministeriële omzendbrief van 19 april 2005, vermits niet gehandeld 
wordt overeenkomstig de wet voorlopige hechtenis van 20 juli 1990. 
 

o Het EAM 
 

 Het eerste politieverhoor 
 
Het eerste politieverhoor in het kader van een EAM beantwoordt niet aan de 
bovenvermelde definitie van verhoor. In het kader van de procedure van 
tenuitvoerlegging van een EAM leidt de afwezigheid van een advocaat bij het 
eerste politieverhoor dan ook niet tot een miskenning van het recht op een eerlijk 
proces.  
 
 

 Het verhoor door de onderzoeksrechter 
 
Bij het daaropvolgend verhoor door de onderzoeksrechter zal de bijstand van een 
advocaat wel vereist zijn gezien artikel 11 § 1 van de wet betreffende het Europees 
aanhoudingsbevel van 19 december 2003 bepaalt: 
 
“Artikel 11 § 1 – De betrokken persoon wordt binnen vierentwintig uur na zijn 
effectieve vrijheidsbeneming voor de onderzoeksrechter gebracht, die hem in 
kennis stelt van: 
  1° het bestaan en de inhoud van het Europees aanhoudingsbevel; 
  2° de mogelijkheid in te stemmen met zijn overlevering aan de 
uitvaardigende rechterlijke autoriteit; 
  3° zijn recht een advocaat en een tolk te kiezen. De bijstand door 
de advocaat geschiedt volgens de ter zake geldende regels van het Belgische 
recht. Zulks geldt ook betreffende de eventuele bijstand door een tolk. 
  Hij maakt van deze kennisgeving melding in het proces-verbaal van 
het verhoor”. 
 
Ter zake zal de nieuwe wetgeving dan ook van toepassing zijn. 
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VI. INWERKINGTREDING 
 
De Koning bepaalt de datum waarop deze wet of sommige van de erin vervatte 
bepalingen in werking treden. 
 
De wet treedt uiterlijk in werking op 1 januari 2012.  
 
Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat een latere datum van inwerkingtreding 
nodig is en dat er rekening moet gehouden worden met de praktische uitvoering 
van deze wet op het terrein. De balies moeten ook de nodige tijd krijgen om een 
systeem op te richten dat het voor de politie mogelijk maakt om op een snelle en 
efficiënte manier een advocaat te contacteren73. 
 
 
 
VII. EVALUATIE 
 
De dienst voor strafrechtelijk beleid wordt belast met de evaluatie van de wet 
van 13 augustus 2011. Gelet op de aanzienlijke impact van deze wet zal deze 
omzendbrief eveneens het voorwerp uitmaken van evaluatie zes maanden na 
inwerkingtreding van de wet. 
 
De moeilijkheden waartoe de toepassing van onderhavige wet en van de richtlijnen 
aanleiding geven, zullen aan het College van procureurs-generaal ter kennis 
gebracht worden. Bovendien is het noodzakelijk de volgende gegevens nauwkeurig 
te verzamelen en te noteren: 
 

- Aantal verhoren met voorafgaand vertrouwelijk overleg; 
- Aantal verhoren met bijstand tijdens het verhoor; 
- Aantal gevallen van afstand van het recht op vertrouwelijk overleg; 
- Aantal gevallen van afstand van het recht op bijstand tijdens het verhoor; 
- Aantal gevallen dat een advocaat diende gecontacteerd te worden en 

werkwijze (gekozen / permanentie / digitale permanentie) / duurtijd om 
contact te leggen / wachttermijn; 

- Aantal gevallen waar geen advocaat kon bereikt worden en reden; 
- Aantal gevallen waar geen verhoor kon afgenomen worden t.g.v. de houding 

van de advocaat: incidenten / redenen / afbreken van verhoor; 
- Aantal gevallen waar infrastructuur niet voldeed om de rechten te 

waarborgen: reden / oplossing; 
- Aantal bevelen tot verlenging; 
- Het aantal contactnamen met de procureur des Konings; 
- Het aantal verhoren in aanwezigheid van de procureur des Konings. 

 

 
73 DOC 53 1279/012, Verslag namens de commissie voor de Justitie uitgebracht door de heren Christian BROTCORNE en 
Renaat LANDUYT, Uiteenzetting van de minister van Justitie, 15 juli 2011; p. 9. 
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Al deze gegevens zullen afzonderlijk worden verzameld voor wat de politie, de 
procureur des Konings en de onderzoeksrechter betreft, en worden via de 
procureur des Konings meegedeeld aan de procureur-generaal. 
 
De registratie en overmaking van deze of eventuele andere bijkomende gegevens 
kan bovendien het voorwerp uitmaken van een later addendum van deze 
omzendbrief.  
 
Verder wordt terug verwezen naar het hoofdstuk inzake de aanwezigheid van het 
Openbaar Ministerie bij het eerste politieverhoor en bij het verhoor door de 
onderzoeksrechter en de aldaar gegeven opdracht in het kader van de evaluatie 
van de wet. 
 
 
 
VIII. OPHEFFING COL 7/2010 
 
 
De COL 7/2010 van 4 mei 2010 en de toelichting van 6 juli 2010 worden 
opgeheven. 
 
 
 
IX. MODELLEN 
 
De uniforme modellen zullen later bij een addendum worden gevoegd. 
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