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De richtlijnen

• 210/64/EU: betreffende de tolken
• 2012/13/EU: Recht op onderrichting en 

inlichting
• 2013/48/EU: Recht op toegang tot een 

advocaat, kennisgeving aan derde 
personen, enz.
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In Duitsland

• Van inquisitoir naar accusatoir recht. 
Legaliteitsprincipe!

• Grote autonomie politiediensten
• Geen onderzoeksrechter maar “rechter 

van het onderzoek”
• Procedure vindt voor het gerecht plaats –

minder werk tijdens het vooronderzoek
• Discussies op politiek vlak betreffende de 

omzetting van bepaalde elementen van de 
circulaire
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Rechten van verdachte 
tijdens een politieverhoor

• Een formeel verhoor van een verdachte is 
voorzien

• Die persoon heeft de status van verdachte
• Een verdachte moet tenminste voor 

afsluiting van het onderzoek verhoord 
worden

• Bepaalde formaliteiten (vb. schriftelijke 
uitnodiging) zijn niet nodig. 
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Rechten van verdachte 
tijdens een politieverhoor

• Getuigen en verdachte moeten niet naar 
de politie komen of een verklaring 
afleggen. Dit wordt niet expressis verbis
meegedeeld. Als de persoon het vraagt, 
moeten de ambtenaren het meedelen

• Zij moeten enkel maar over het recht, niets 
te moeten zeggen, in kennis gesteld
worden.
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Rechten van verdachte 
tijdens een politieverhoor

• De advocaat heeft geen recht, tijdens een 
politieverhoor aanwezig te zijn, maar de 
politieambtenaren mogen een advocaat 
toelaten. Als hij er is, heeft hij een actieve 
rol.

• Als de politie de aanwezigheid van een 
advocaat weigert, zal hij zijn cliënt 
raadplegen, geen verklaring af te leggen.

• Als hij toch iets verklaart, is het verhoor 
geldig!
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Rechten van verdachte 
tijdens een politieverhoor

• Kennisgevingen:
– Welke feiten ten laste

– Recht op weigering verklaring

– Recht op voorafgaand gesprek met 
rechtsbijstand en hulp bij het zoeken naar een 
advocaat

– Recht, onderzoek handelingen aan te vragen, 
ook indien geen verklaring

– Voor buitenlanders: Recht op contact 
consulaire overheden
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Rechten van verdachte

• Bij problemen met advocaat: verhoor 
gestopt en verder gevoerd door parket of 
rechter

• Bij parket en rechter: 
– Verschijning verplicht

– Recht op aanwezigheid van advocaat

– Geven recht op contact met derden 
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Andere gevallen

• Minderjarige: zoals volwassene. 
Aanwezigheid van persoon die met de 
opvoeding belast is

• Zwakke personen: Politie schat in en roept 
evtl. advocaat

• Slachtoffer heeft advocaat: Politie roept 
advocaat op voor verdachte (“gelijkheid 
van de wapens”) – Slachtoffers hebben 
altijd recht op bijstand van advocaat
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Advocaten

• Verdachten mogen advocaat kiezen –
wordt door de politie opgebeld (controle) 
en daarna tf tussen verdachte en advocaat

• Geen advocaat: Hotline
• Advocaten zijn in principe via hotline 

24/24u bereikbaar.
• Wachttijd: bestaat niet. Als er geen 

advocaat komt (of later), legt verdachte 
meestal geen verklaring af. Indien toch 
verklaring: in PV documenteren. 
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Advocaten

• Advocaat moet volmacht van cliënt 
hebben

• Technisch hulpmiddel advocaat: Politie 
kan aanwezigheid advocaat verbieden en 
zo ook het gebruik van deze middelen…

• Plaats van de advocaat tijdens het 
verhoor: meestal naast verdachte. Politie 
beslist
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Advocaten

• Geen regels over de actieve rol van 
advocaat 
– Modus vivendi

– Indien storing of interruptie: Informatie in PV. 
Proberen verder te vragen of af breken.

– Balie (?)

– Opmerkingen of antwoorden van advocaat: 
PV

– Hij kan in plaats van de verdachte 
antwoorden.
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Advocaten

• Als door de politie advocaat niet toelaat:
recht van niet uit te zeggen

• Betaling: door de verdachten.
• Uitzondering: Verdachte is niet in staat (bij 

belangrijke gevallen) een advocaat te 
betalen: parket beslist om een Pro Deo 
advocaat ter beschikking te stellen. 

03/03/2015

Dank U voor Uw aandacht!
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