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Wetgevende basis

• Artikel 216 Sv.
- alternatief voor de klassieke dagvaarding voor de 

rechtbank
- zwaartepunt bij OM
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verdachte erkent schuld > 
OM onderhandelt over straf met verdachte > 

OM en verdachte sluiten overeenkomst > 
rechtbank bekrachtigt overeenkomst 



Doelstelling van de procedure

• Ontlasting van de vonnisgerechten
• Vermindering van de duurtijd van strafprocedures
• “Doeltreffender” straf gelet op akkoord van verdachte

• Bedoeld voor zaken waar de feiten duidelijk zijn en de 
dader bekent = >lagere straf

• Inspiratie : 
- Angelsaksische plea bargaining
- Franse “comparution sur reconaissance préalable de 

culpabilité”
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Toepassingsgebied

• Feiten die zouden bestraft worden met in concreto
hoofdgevangenisstraf van max. 5 jaar 

- cfr. veralgemeende correctionaliseerbaarheid : alle 
feiten

- maar : NIET mogelijk voor bepaalde zware misdrijven
� misdaden waarop meer dan 20 jaar opsluiting (in 

abstracto) staat
� verkrachting 
� bederf van de jeugd met minderjarige slachtoffers
� moord / doodslag / vergiftiging

• Vergoeding van slachtoffers géén vereiste
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Procedure (1/2)

• Bij opsporingsonderzoek of na afsluiten gerechtelijk 
onderzoek

• Zolang geen eindvonnis of -arrest
• Initiatief : verdachte of PK

• Voorafgaandelijk : bijstand advocaat + inzage in dossier
• Interne zitting met PK : voorstel door PK over kwalificatie 

van de feiten en gepaste straf (binnen wettelijke grenzen 
maar steeds met max. gevangenisstraf van 5 jaar)

• Bedenktijd van 10 dagen voor verdachte
• PK en verdachte ondertekenen overeenkomst
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Procedure (2/2)

• Eindbeslissing door vonnisrechter 
- burgerlijke partijen gehoord
- uitgebreide checks, o.a. of straf proportioneel is
- motiveringsplicht 

� Indien bekrachtiging : 
- vonnis wordt uitgevoerd
- geen beroep op strafgebied mogelijk

� Indien weigering bekrachtiging : dossier voorgelegd aan 
(anders samengestelde) rechtbank

• Confidentialiteit van procedure, ook na niet-bekrachtiging 6



Aandachtspunten (1/4)

• Verdachte vraagt uitleg over de procedure
• Moet vraag of verdachte procedure wenst op te starten bij 

het verhoor gesteld worden? In principe niet
- Initiatief hetzij bij verdachte, hetzij bij OM
- Steeds beslissing van PK

� Feiten moeten onder toepassingsgebied vallen
� PK kan weigeren
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Aandachtspunten (2/4)

• Wanneer kan procedure opgestart worden?
- Dossier moet “af” zijn
- Niet combineerbaar met lopend gerechtelijk onderzoek

� procedure pas te starten na de regeling van de 
rechtspleging (kan wel indien verdachte in 
voorlopige hechtenis zit)
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Aandachtspunten (3/4)

- In de praktijk moeilijk verzoenbaar met 24u- termijn
� Verplichte bijstand van advocaat doorheen 

procedure
o Erkenning van schuld moet met bijstand 

advocaat
o Advocaat heeft inzagerecht in dossier
o Afstand van advocaat niet mogelijk

� Verdachte heeft bedenktermijn van 10 dagen
� Verschil met dagvaarding in snelrecht
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Aandachtspunten (4/4)

• Confidentialiteit van documenten gebruikt tijdens 
procedure
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Besluit

• + procedure voldoet aan vereisten van recht op eerlijk 
proces (bijstand van advocaat, bedenktermijn, 
rechterlijke toetsing)

• + kan snel gaan voor eenvoudige zaken
• - uitgebreide rechterlijke toets : 

- onzekerheid over lot van overeenkomst
- efficiëntiewinst?
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Vragen?

lientje.vandensteen@just.fgov.be
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