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SALDUZ

GEMISTE KANS OF OPPORTUNITEIT VOOR 
EEN BETERE WAARHEIDSVINDING

PLEIDOOI VOOR EEN 
GEZAMENLIJKE GEDRAGSCODE
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Artikel 2bis, § 2, lid 3
De bijstand van de advocaat heeft 

UITSLUITEND tot doel een TOEZICHT
mogelijk te maken op :

1. de eerbiediging van het recht zichzelf niet te 
beschuldigen en de keuzevrijheid om een 
verklaring af te leggen, te antwoorden op de 
gestelde vragen of te zwijgen

2. de wijze waarop de ondervraagde persoon tijdens 
het verhoor wordt behandeld, inzonderheid of er 
kennelijk geen ongeoorloofde druk of dwang
wordt uitgeoefend

3. de kennisgeving van de in artikel 47bis Sv. 
bedoelde rechten van verdediging en de 
regelmatigheid van het verhoor
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Artikel 2bis, § 2, lid 4

“De advocaat KAN onmiddellijk melding 
laten maken in het proces-verbaal van 
verhoor van de schendingen van de in 
het derde lid, 1°, 2°en 3°vermelde 
rechten die hij meent te hebben 
vastgesteld.”
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De advocaat over zijn rol

“De advocaat is geen ‘medewerker’ van het gerecht . 
Het is niet zijn taak de ondervragers te helpen, maar wel 
zijn cliënt te wijzen op zijn rechten en erop toe te zien 
dat deze tijdens het verhoor worden gerespecteerd. Dit 
laatste mag niet begrepen worden als een systematische 
aansporing voor de verdachte om zich steeds op het 
zwijgrecht te beroepen. Integendeel, het bijstandsrecht 
KAN het mogelijk maken om de verdachte te wijzen 
op het belang van de waarheid en derhalve op het ‘nut’
van een bekentenis. Maar wanneer de advocaat oordeelt 
dat het in het belang is van de cliënt om te zwijgen, mag 
en moet hij hem dit adviseren.”
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Definitie verhoor

Het verhoor is een geleide ondervraging
door een daartoe bevoegde persoon, 
vermeld in een proces-verbaal, 
aangaande misdrijven die ten laste 
kunnen worden gelegd in het kader van 
een opsporingsonderzoek of gerechtelijk 
onderzoek, en met als doel de waarheid 
te vinden.
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standaardverzetprocedure

• De advocaat verzoekt dat een gebeurlijke onregelmatigheid wordt 
geakteerd in het proces-verbaal van verhoor ;

• Als de verbalisant weigert om van deze onregelmatigheid akte te 
verlenen, verzoekt de advocaat om van deze weigering om akte te 
verlenen, onmiddellijk akte te verlenen ;

• Als de verbalisant weigert om van deze weigering om akte te verlenen, 
onmiddellijk akte te verlenen, dan wordt dit zo snel mogelijk gesignaleerd 
aan de leidinggevende magistraat en aan de stafhouder ;

• Als de advocaat van oordeel is dat het incident of de 
onregelmatigheid dermate ernstig is dat het verhoor onmogelijk is 
geworden verlaat hij de plaats van het verhoor. De advocaat signaleert 
dit zo snel mogelijk schriftelijk aan de leidinggevende magistraat en aan 
zijn stafhouder.
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Standpunt
Orde van Vlaamse Balies

“Zou de advocaaat niet aan zijn verdomde
plicht te kort komen wanneer hij zijn cliënt in
een door de ondervragers opgezette valstrik
zou laten trappen, zonder hem in te lichten,
dus teken te doen, te fluisteren of een time
out te vragen en te krijgen.”
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Gedragscode 
Orde van Vlaamse Balies

“De advocaat kan op ieder ogenblik praten
en/of fluisteren met de verdachte. Als hem
dat verhinderd wordt is de
standaardverzetprocedure toepasselijk”
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De wetgever

“Wat de advocaat niet mag doen (bijv. met 
zijn cliënt praten / fluisteren / overleg 
plegen / contact hebben - bijvoorbeeld 
tekens geven)”
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Artikel 2bis, § 2, lid 4

“De advocaat KAN onmiddellijk melding 
laten maken in het proces-verbaal van 
verhoor van de schendingen van de in 
het derde lid, 1°, 2°en 3°vermelde 
rechten die hij meent te hebben 
vastgesteld.”
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Bijstand voor de verbalisant ?

“Indien een advocaat tijdens het verhoor 
steeds onmiddellijk bezwaren moet
formuleren, stoort hij  de ondervraging in
hoge mate, waardoor de ondervrager
misschien wel een beroep zou moeten doen
op bijstand van een advocaat.”
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Artikel 444, 1 ste lid Gerechtelijk Wetboek

“De advocaat oefent vrij zijn beroep uit ter 
verdediging van het recht en van de
waarheid. ”
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Dank voor uw aandacht


