
 19 Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Justitie over "de toepassing 

van de Salduzwetgeving in de praktijk" (nr. 19930) 

 19.01 Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de minister, in het gerechtelijk arrondissement 

Antwerpen en misschien ook in andere gerechtelijke arrondissementen – daar heb ik echter 

geen weet van – rijst er al een tijd onduidelijkheid over de juiste draagwijdte van een bepaling 

uit de Salduzwetgeving. 

 Onderzoeksrechters en advocaten hebben een tegengestelde interpretatie wat de gevolgen van 

afstand van bijstand door een advocaat bij het eerste verhoor betreft. 

Sommige advocaten zijn van mening dat een verklaring van afstand enkel en alleen geldt voor 

het eerste verhoor door de politie. Wanneer naderhand blijkt dat een persoon toch voorgeleid 

zal worden bij de onderzoeksrechter met het oog op een bevel tot aanhouding, menen zij dat 

de betrokkene opnieuw het recht heeft op bijstand van een advocaat ingevolge artikel 16, § 2, 

van de wet op de voorlopige hechtenis. 

De onderzoeksrechters zijn echter een andere mening toegedaan. Zij stellen dat de betrokken 

persoon, eens hij afstand heeft gedaan van het recht op bijstand van een advocaat ten 

overstaan van de politie, ook geen recht op bijstand heeft bij de onderzoeksrechter. 

 Daarbij aansluitend wil ik ook uw aandacht vestigen op arrest nummer 7 van 

14 februari 2013 van het Grondwettelijk Hof. Het hof wees daarin op een aantal punctuele 

wijzigingen, die noodzakelijk zijn als men wil dat de Salduzwet volledig conform de 

Grondwet is. Zo stelde het hof onder meer dat de persoon die wordt ondervraagd over de 

misdrijven die hem ten laste kunnen worden gelegd, ook geïnformeerd moet worden over het 

feit dat hij niet is aangehouden en dus op elk ogenblik kan gaan en staan waar hij wil. 

Artikel 47bis, § 2, eerste lid, van het Wetboek van strafvordering moet dus in die zin worden 

aangevuld volgens het hof. 

Daarnaast vindt het hof de uitsluiting van het volledige verkeerscontentieux met inbegrip van 

de zwaarste misdrijven die zich in die materie kunnen voordoen, niet redelijk verantwoord. 

De uitsluiting moet volgens het hof dan ook worden bijgesteld. 

Mevrouw de minister, bent u op de hoogte van het interpretatieverschil tussen advocaten en 

onderzoeksrechters wat de draagwijdte van afstand van bijstand betreft? Welke van de twee 

zienswijzen is volgens u de correcte? 

In dat verband wil ik er u trouwens op wijzen dat het verschil in interpretatie ook bij 

politieagenten leeft. Recent werd ik langs achter aangereden door een andere wagen. Ik was 

weliswaar in mijn recht, want ik stopte voor een voetganger, maar dat maakt niets uit. De 

agent die mij voorthielp, liet horen dat ik moest ondertekenen dat ik afstand deed van het 

recht op een advocaat. Ik had die niet nodig, want de situatie was duidelijk. Als de 

verzekering meent dat er een advocaat nodig is, is dat een zaak voor de verzekering. Volgens 

de agent betekende het echter dat als ik daar dan afstand van deed, dat ook voor later gold. De 

agent blijkt het fout te hebben gehad en mij dus verkeerd te hebben ingelicht. Dat terzijde, 

maar ook agenten interpreteren het blijkbaar verkeerd. Dat zorgt voor heel veel werk bij de 

politie. Zo niet hadden wij het pv ter plekke kunnen afhandelen en moest ik achteraf niet naar 

het politiekantoor. Ik geef u dit mee: als gemeenteraadslid van Antwerpen kunt u het 



fenomeen mee opvolgen, zodat de agenten in Antwerpen de juiste interpretatie geven aan de 

wetten die u mee hebt bepaald. 

Zult u op termijn een initiatief nemen met het oog op aanpassingen van de wet ingevolge de 

rechtspraak van het Grondwettelijk Hof? Zo ja, op welke vlakken? Wanneer zult u dat doen? 

Indien u van mening bent dat dat niet hoeft, waarom niet? Of wacht u op een parlementair 

initiatief, van bijvoorbeeld collega Becq? 

19.02 Minister Annemie Turtelboom: De meerderjarige verdachte die niet van zijn vrijheid 

is beroofd, en de meerderjarige die van zijn vrijheid is beroofd, kunnen afstand doen van het 

voorafgaand vertrouwelijk overleg. De meerderjarige verdachte kan tevens vrijwillig en 

weloverwogen afstand doen van de bijstand van een advocaat tijdens het verhoor. 

Er kan worden gewezen op het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof 

van beroep te Gent van 27 september 2012 – ik citeer –: “overwegende dat de 

onderzoeksrechter van deze afstand melding moet maken op het proces-verbaal van verhoor, 

en dat het daarbij niet volstaat om te verwijzen naar een afstand die door de verdachte werd 

gedaan tijdens het voorafgaandelijke verhoor bij de politie". De verplichting van artikel 6, 

alinea 2, van de wet op de voorlopige hechtenis houdt immers in dat de onderzoeksrechter 

persoonlijk bij de aanvang van de ondervraging moet nagaan of de verdachte al dan niet de 

bijstand van een raadsman wenst. Dat is een substantiële vormvereiste. 

In de herziene versie van de COL8/2011 van het College van procureurs-generaal inzake de 

organisatie van de bijstand door een advocaat vanaf het eerste verhoor, binnen het kader van 

het Belgische strafprocesrecht, is gespecificeerd dat de afstand van het recht om bijgestaan te 

worden tijdens het eerste verhoor, enkel betrekking heeft op het eerstvolgende verhoor door 

de politiediensten, de procureur des Konings of de onderzoeksrechter. Het geldt dus niet 

automatisch voor alle navolgende verhoren afgenomen vóór het verlenen van het 

aanhoudingsbevel of de invrijheidstelling van de betrokkene. De modellen werden ook in die 

zin aangepast, zodat het probleem zich normaliter in de praktijk niet meer kan voordoen. 

Het arrest van het Grondwettelijk Hof heeft gezag van gewijsde erga omnes vanaf 

1 september 2013. Voor de drie vernietigde bepalingen is momenteel reeds een wetsontwerp 

hangende teneinde de wetgeving aan te passen aan de door het Grondwettelijk Hof 

vernietigde bepalingen. Die hebben betrekking op de bewoordingen van artikel 47bis van het 

Wetboek van strafvordering. 

Ik moet wel zeggen dat het Grondwettelijk Hof de Salduzwet voor het overgrote deel heeft 

aanvaard. Er zijn enkel een aantal punctuele opmerkingen gemaakt, waarvan nu werk wordt 

gemaakt. 

19.03 Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de minister, ik leid daaruit af dat de eerste 

interpretatie, namelijk die van de advocaten, de juiste was. Ik hoop dat dat op het terrein nog 

meer zal worden verduidelijkt, eventueel via bijkomende omzendbrieven. 

Wat de aanpassingen betreft die volgens het Grondwettelijk Hof nodig zijn, hoor ik dat u een 

wetsontwerp voorbereidt dat binnenkort in de commissie voor de Justitie zal worden 

besproken. 

 


