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OPDRACHT TOT EVALUATIE

• Salduz-wet

• COL 8/2011 College PG

• Verklaring van rechten

• Pilootproject CISAM (echter stopgezet)

VIER RAPPORTEN

• Eerste rapport: 1 februari 2012: stand van zaken opstart 
Salduz

• Tweede rapport: 30 maart 2012: nadruk eerste 
kwantitatieve beeld

• Derde rapport: 29 juni 2012: uitgebreide kwalitatieve 
analyse

• Vierde rapport: 15 februari 2013: focus juridisch luik/ 
aspect wetsevaluatie

• Kwantitatief luik
– Cijfers van één volledig jaar Salduz

– Cijfers voor heel België (meer gedetailleerde analyse op aanvraag 
mogelijk)

• Kwalitatief luik
– Uitgebreide bevraging gebeurd van de ervaringen van de betrokken

professionele actoren in het derde tussentijdse rapport –
voorgesteld op studiedag van 18 september 2012

– Voor dit rapport: bevraging van de meldpunten Salduz met focus op 
nieuwe problemen en praktijken sinds het vorige rapport

– Nieuw: bevraging/interviews verdachten

EINDRAPPORT SALDUZ : drie luiken



• Juridisch luik met wetsevaluatie
– Oplijsting van de in vorige rapporten, rechtsleer en rechtspraak 

gesignaleerde juridische problemen en wetgevende suggesties
– Vragenlijst opgesteld: 1)voorstellen ter aanpassing van Salduzwet, 

richtlijnen en praktijk 2) andere gerelateerde wetgeving (bv. tolken) 
3) meer fundamentale bijsturingen aan ons rechtssysteem

– Via de meldpunten Salduz (in het begin van de evaluatie bij elke 
actor opgericht) afgetoetst bij de professionele beroepsgroepen

– Voorgelegd aan de Stuurgroep Salduz (nationale verantwoordelijken 
van de direct betrokken actoren) met het oog op ev. consensus

– Voorgelegd aan Overlegforum Salduz (ruimer samengesteld –
fungeert als begeleidingscomité) met oog op vaststellingen/ 
aanbevelingen

• Op de valreep: arrest van Grondwettelijk Hof van 14 
februari 2013

• Conclusie en aanbevelingen

Rapporten beschikbaar op 
http://http://www.dsb-spc.be/


