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Situatie in Wallonië & DG

• Minjust: geen opvolging – geen nieuwe 
cijfers. Zie cijfers eindrapport evaluatie

• Web-applicatie: Cijfers beschikbar tot 
september 2014 maar onvoldoende

• Rondvragen bij Dirjud’ Wallonië en Bxl
• Situatie in de DG
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Situatie in Wallonië

• Politie gebruikt de regels 
• Veel afstandsverklaringen (50-90%) 

afhankelijk van thema (Ecofin: 80% - moord: 
meer systematisch)

• Uitnodiging genereert onzekerheid bij de te 
verhorende personen – te ingewikkeld 

• Veel te weinig advocaten – zie ook web-
applicatie

• Voorafgaand gesprek vaak via TF – heel kort 
(3 - 10 minuten)
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Situatie in Wallonië

• Weinig voorafgaande gesprekken op 
politiekantoor 

• Weinig advocaten tijdens verhoren bij 
politie aanwezig (te weinig advocaten -
geen tijd – verplaatsingen te langdurig -
verhoren voor hen te langdurig – geen of 
slechte betaling)

• Soms verlaten advocaten kantoor voor 
einde verhoor
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Situatie in Wallonië

• Rol van advocaat word meestal positief gezien
• Beter begrip voor de rol van elkaar
• Kritiek op de wachttijd van 2 uur
• Verschillende advocaten begeleiden hun 

cliënten naar OR 
• Weinig aanwezigheid advocaat bij volgende 

verhoren
• Kritiek op Salduz-procedure algemeen: te 

ingewikkeld, langdurig, te weinig tijd, te veel 
communicatie van rechten…03/03/2015

Nieuwe rechten

• Bijstandsrecht voor alle verdachten en 
beklaagden tijdens de hele duur van het 
strafproces

• Verwittiging consulaire overheden
• Contacten met derden
• recht van de advocaat om aanwezig te zijn

– Meervoudige confrontaties (keuzeconfrontatie 
– “line up”):

– Confrontaties
– Reconstructies plaats delict (reeds voorzien 

naar nationaal recht).03/03/2015



Situatie in de DG

• Geen permanentiedienst s ’nachts advocatuur 
• Rol Parket
• Taalprobleem
• Eigen permanentiedienst (2 advocaten)
• Voorafgaand gesprek: vaak in politiekantoor, 

soms via Tf
• Meestal: Advocaten komen indien gevraagd
• Bij grotere politieacties: Verwittiging Balie om 

meerdere Advocaten te voorzien
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Mogelijke hindernissen of gevolgen 
voor de politie 

• Mogelijke hindernissen of gevolgen voor de 
politie

− impact op de capaciteit

− gebrek aan advocaten

− slachtoffers in de kou
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Geïntegreerde politie

• Federale politie en VCLP: voorstellen voor 
nieuwe wet

• Piloot: DGJ
• Werkgroep geïntegreerde politie:

– HCP Jürgen Hezel – Coördinator 

– CP Caroline Geerts – CGI

– CP Eric Wauters – VCLP

– Adv. Sophie Magerotte – Juriste DGJ
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Doelen

• „Keep it simple“
• Voorstellen voor vereenvoudiging actuele 

wetgeving
• Partnership
• Mee werken aan wetsvoorstel
• Commissie Justitie Parlement 
• Opleidingen voorbereiden en doorvoeren
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Voorstellen

• Onder voorbehoud akkoord Directiecomité
plus:
– Oplossing voor de ‘lichte feiten’

– Vrije verdachten dienen zelf initiatief te 
nemen voor het uitoefenen van hun recht op 
bijstand

– Definitie van het verhoor en precisering rol 
politieambtenaar en rol advocaat
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Voorstellen

– Afschaffen van de regeling van het verplichte 
afstandsconsult

– Afstand voor minderjarigen +16?

– Het voorkomen van veelvuldige, nutteloze 
herhalingen van rechten

– wachttermijn vertrouwelijk overleg bij gebrek 
aan of staking van advocaten en strikt respect 
voor de procedure voor het oproepen van 
een advcoaat via de webapplicatie
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Voorstellen

– Recht op communicatie 
• met de consulaire overheden
• recht om een derde te laten verwittigen van de 

vrijheidsbeneming en zelf te communiceren

– Aanwezigheid advocaat bij meervoudige 
confrontaties, confrontaties en 
wedersamenstellingen

– Wettelijke regeling audiovisuele registratie 
van het verhoor

– recht op toegang tot een advocaat voor 
personen wier vrijheid benomen werd op 
grond van een Europees Aanhoudingsbevel
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Dank U voor uw aandacht!
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