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In 2008 besliste het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens (EHRM) dat er een advocaat moet zijn bij 
elke ondervraging door de politie. De implementatie 
van dit bijstandsrecht heeft het voorbije decennium 
in België veel emoties losgemaakt. Tien jaar na de 
totstandkoming van de ‘Salduzwet’ (2011) en de ver-
bijzondering daarvan door de ‘Salduzpluswet’ (2016) 
wordt deze Belgische omzetting kritisch tegen het 
licht gehouden. De slotsom van deze bijdrage luidt dat 
de Belgische ondervragingscultuur toegesneden is op 
het dwangverbod en weinig voeling heeft met de ver-
innerlijking van participatie in de strafprocedure.

INLEIDING

1. De uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens (hierna: EHRM) in Salduz is inmiddels ruim tien jaar 

oud1, en het recht op bijstand door een advocaat bij het verhoor 
werd intussen in de Belgische rechtsorde verinnerlijkt2. Toch 
blijft dit thema beklijven en zwelt de stroom aan publicaties nog 
elk jaar aan3. Deze aanwas wijst erop dat de rechtsontwikke-
ling rond het bijstandsrecht in België nog niet is voltooid. In dit 
artikel maak ik aannemelijk dat de omzetting van de EHRM-
rechtspraak in België beter had gekund. Ik doe dit aan de hand 
van het door Isaiah Berlin ontworpen onderscheid tussen een 
‘negatieve’ en ‘positieve’ vrijheidsconceptie4, dat ik vervolgens 
toepas op de Belgische strafprocedure.

2. Om te beginnen geef ik aan waarom de rechtspraak van het 
EHRM vormen van ‘institutionele’ kwetsbaarheid beoogt te 
bestrijden. Dit gebeurt aan de hand van de twee grondslagen 
die het EHRM aanwijst in verband met het bijstandsrecht (I). 
In het kielzog daarvan preciseer ik welke zes krachtlijnen (het 
‘Salduzacquis’) uit de rechtspraak van het EHRM in verband 
met het bijstandsrecht kunnen gehaald worden (II). Hierna stel 
ik vast dat een oprechte omzetting van het Salduzacquis naar 
Belgisch recht ontbreekt. De focus gaat in België uit naar het 
dwangverbodargument van het EHRM, terwijl beduidend min-
der aandacht uitgaat naar het tegenspraakargument (III). Deze 
systemische verwatering van de filosofie van het EHRM in de 
Belgische wet, rechtspraak en juridische literatuur verduidelijk 

1 EHRM 27 november 2008, Salduz/Turkije, § 55.

2 Wet van 13 augustus 2011 tot wijziging van het Wetboek van Strafvorde-
ring en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, 
om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt 
benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat 
te raadplegen en door hem te worden bijgestaan, BS 5 september 2011; 
Wet van 21 november 2016 betreffende bepaalde rechten van personen 
die verhoord worden, BS 24 november 2016. Meer hierover: T. DECAIGNY, 
M. COLETTE en P. DE HERT, “Wet Consultatie- en Bijstandsrecht. Wet van 
13 augustus 2011 als antwoord op Salduz-rechtspraak”, NjW 2011, nr. 247, 
522-531; Y. LIÉGEOIS, “De ‘Salduz+’ wet van 21 november 2016: een nieuw 
hoogtepunt in het recht op toegang tot een advocaat onder dictaat van 
Europa”, NC 2017, 105-129; B. DE SMET, “De Salduz bis-wet. Een nieuwe 
waaier van procedurele rechten”, RW 2016-17, nr. 19, 722.

3 P. TERSAGO, Verklaringen van verdachten in het strafproces, Antwerpen, In-
tersentia, 2020; L. MERGAERTS, Kwetsbare verdachten in de strafprocedure. 
De conceptualisering van kwetsbaarheid en de rol van de advocaat bij de 
vaststelling ervan tijdens het vooronderzoek, Antwerpen, Boom Juridisch, 
2022; M. COLETTE, Het Salduzacquis in verhouding tot de Belgische onder-
vragingscultuur, Antwerpen, Intersentia, 2022.

4 I. BERLIN, Twee opvattingen van vrijheid, vertaald door T. AUSMA, Amster-
dam, Boom, 2010. Dit boek verscheen in het Engels in 1958.
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ik vervolgens conceptueel aan de hand van de negatieve vrij-
heidsconceptie die bepaalde auteurs voor het strafrecht voor-
stellen (IV). Daarna maak ik een bocht naar een alternatief 
ontwerp voor de Belgische strafprocedure, met een focus op de 
ondervraging en het bijstandsrecht. Dit gebeurt aan de hand 
van Instrumentaliteit en rechtsbescherming, het boek uit 1990 
waarin Foqué en ’t Hart het vermogen van de inquisitoire straf-
procedure om eenzijdig naar waarheid te dingen (de strafproce-
dure als ‘foto’) bestrijden (V). Vervolgens schuif ik, op basis van 
de door Foqué en ’t Hart geuite observaties, mijn eigen ontwerp 
voor de strafprocedure naar voor met gebruikmaking van een 
positieve vrijheidsconceptie (VI). De slotsom luidt dat de Belgi-
sche strafprocedure ten opzichte van het bijstandsrecht te veel 
toegespitst is op het dwangverbod (een instructienorm voor de 
overheid, met name ‘niet dwingen’) en dat meer zorg zou moe-
ten worden besteed aan de verinnerlijking in de strafprocedure 
van de (materiële) voorwaarden op basis waarvan de verdachte 
ten opzichte van een dominant juridisch machtsapparaat een 
juridisch onderbouwd verweer kan doen gelden.

I. DE FILOSOFIE VAN HET BIJSTANDSRECHT IN SALDUZ

3. Het EHRM geeft de nationale rechtsontwikkeling op ver-
schillende terreinen vaak een beslissend zetje, hoewel de pro-
blemen veelal traag aangepakt worden5. Aan dit euvel valt ook 
de genealogie van het bijstandsrecht in de rechtspraak van het 
EHRM ten prooi. Afgezien van enkele intuïties met betrekking 
tot het zwijgrecht6, had het EHRM tot het begin van de jaren 
’90 van de voorbije eeuw een blinde vlek voor de vraag hoe het 
verhoor van een verdachte moest worden vormgegeven in ver-
houding tot het recht op een eerlijk proces (art. 6 EVRM)7. Het 
bijstandsrecht werd enkel geïnterpreteerd als een interessant 
terzijde bij het vermoeden van onschuld8. In diverse uitspraken 
werd de bedoeling van dit recht dan ook enkel in verband ge-
bracht met het voorkomen van een slechte fysieke behandeling 
van de verdachte tijdens het verhoor – zoals het dreigen met wa-
pens, het trekken aan de haren, het doen struikelen, enzovoort9.

5 S. GUTWIRTH en P. DE HERT, “Mensenrechten: een seculiere religie met 
juridische koevoeten?” in K. BEYENS et al. (eds.), Sonja Snacken. Redelijk 
eigenzinnige humaniste, Brussel, ASP, 2021, 215-246. Lawson noemt het 
EHRM “een surveillancewagen die doet wat ‘ie moet doen’: zijn rondjes 
draaien door de wijk” (R. LAWSON, “Het EVRM als motor voor verande-
ring”, NTM/NJCM-Bulletin 2021, nr. 1, 16).

6 P. DE HERT, “Het zwijgrecht van verdachten en getuigen”, Vigiles 1999, 
20-30.

7 C. FIJNAUT, “De advocaat bij het politiële verdachtenverhoor. Een riskante 
fundamentele keuze” in M.-C. FOBLETS, M. HILDEBRANDT en J. STEEN-
BERGEN (eds.), Liber amicorum René Foqué, Brussel, Larcier, 2012, 223-224.

8 J. JACKSON, “Re-Conceptualizing the Right of Silence as an Effective Fair 
Trial Standard”, The International and Comparative Law Quarterly 2009, afl. 
4, 835-861.

9 F. GOOSSENS, “Het verhoor in het licht van het E.V.R.M. en van de 
rechtspraak van het E.H.R.M.” in D. VAN DAELE en I. VAN WELZENIS (eds.), 
Actuele thema’s uit het strafrecht en de criminologie, Leuven, Universitaire 
Pers Leuven, 2004, 157-180; S. TRECHSEL, Human Rights in Criminal Pro-
ceedings, Oxford, Oxford University Press, 2009, 282-285.

Verschillende auteurs stellen in dit verband vast dat het EHRM 
in de context van het recht op een eerlijk proces leek te worste-
len met het onverkort doen gelden – in het strafrechtelijk voor-
onderzoek – van ‘equality of arms’ of de gelijke armslag van de 
partijen. Dit komt, zo stellen zij vast, omdat deze bescherming 
in de strafprocedure lange tijd enkel tijdens de terechtzitting 
gold en niet vanaf de eerste ondervraging10. Het EHRM ging er 

10 J. JACKSON, “Responses to Salduz: Procedural Tradition, Change and the 
Need for Effective Defence”, The Modern Law Review 2016, 997 e.v.; E. 

De auteur onderzoekt de dominante interpretatie van 
de Salduzrechtspraak in België en doet een alternatief 
voorstel. Hij beschrijft eerst waarom het recht op bij-
stand door een advocaat bij het verhoor innoveert ten 
opzichte van artikel 6 EVRM. Dit gebeurt aan de hand 
van de twee grondslagen van Salduz: het dwangver-
bodargument en het tegenspraakargument. Hierna 
wordt vastgesteld dat de Belgische inquisitoire on-
dervragingscultuur in hoofdzaak afgestemd is op het 
dwangverbod – een negatieve vrijheidsconceptie voor 
het strafrecht – en weinig tot geen voeling heeft met de 
verinnerlijking van participatie door de verdachte. Tot 
slot stelt de auteur een andere blauwdruk voor de straf-
procedure voor met gebruikmaking van een positieve 
strafprocesrechtelijke vrijheidsconceptie.

L’auteur examine l’interprétation dominante de la juris-
prudence Salduz en Belgique et en propose une concep-
tion alternative. Il démontre d’abord pourquoi le droit à 
l’assistance d’un avocat pendant l’interrogatoire est une 
innovation par rapport à l’article 6 CEDH en se basant sur 
les deux fondements de Salduz: l’interdiction de coerci-
tion abusive de la part des autorités et l’égalité des armes 
entre les autorités d’enquête et l’accusé. Il est ensuite éta-
bli que la culture belge de l’interrogatoire inquisitoire se 
focalise principalement sur l’interdiction de la coercition 
– conception négative de la liberté pour le droit pénal – et 
n’accorde que peu ou pas d’importance à l’intériorisation 
des droits participatifs sur la base desquels le suspect 
peut faire valoir une défense réfléchie. Enfin, l’auteur pro-
pose un autre modèle de procédure pénale utilisant une 
conception positive de la liberté procédurale.

Maarten COLETTE, “Dwangverbod in de Belgische on-
dervragingscultuur. Een alternatief ontwerp voor de 
strafprocedure met gebruikmaking van een positieve 
strafprocesrechtelijke vrijheidsconceptie”, NjW 2022, 
afl. 464, 482-490.
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tot Salduz kennelijk voetstoots van uit dat het gebrek aan tegen-
spraak in het strafrechtelijk vooronderzoek kon vergoelijkt wor-
den aan de hand van een tegensprekelijk debat voor de rechter11.

4. In Salduz laat het EHRM deze ‘holistische’ benadering van 
het recht op een eerlijk proces op pragmatische gronden los. In 
feite redeneert het Hof niet erg principieel, maar stelt het zeer 
pragmatisch vast dat het strafrechtelijk vooronderzoek vanuit 
bewijstechnisch oogpunt aan belang wint (in verhouding tot 
de terechtzitting) en dat dit met zich meebrengt dat een ver-
dachte zich ten opzichte van de onderzoekende autoriteiten in 
een ‘bijzonder kwetsbare positie’ bevindt12. Vermits de regels in 
verband met het strafrechtelijk vooronderzoek steeds ‘ingewik-
kelder’ worden (eerste institutionele aspect), en aangezien het 
bewijsrechtelijke vlechtwerk in overstelpende mate in het straf-
rechtelijk vooronderzoek uitgekiend wordt (tweede institutione-
le aspect), beschermt de toedeling van juridische expertise aan 
de verdachte tegen de juridische verwerking (‘semantisering’) 
van het verhaal van de verdachte13. Volgens Jackson heeft het 
dan ook geen zin om de blik te richten op de letterlijke betekenis 
van ‘tegenspraak’, maar komt het erop aan om de pragmatische 
boodschap van Salduz voor ogen te houden. Die luidt dat het 
strafrechtelijk vooronderzoek steeds meer gewicht in de schaal 
van het totale strafprocesrechtelijke plaatje lijkt te leggen. Daar 
moet, aldus Jackson, ‘iets’ tegenover staan. Als waarheid in over-
stelpende mate in het strafrechtelijk vooronderzoek uitgekiend 
wordt (wat in een inquisitoire strafprocedure als de Belgische het 
geval is), dan is het in deze fase van het onderzoek dat het recht 
op effectieve rechtsbijstand vorm moet krijgen tegen de achter-
grond van de kwetsbaarheid van een verdachte, die betrokken 
wordt in een strafprocedure waarmee hij niet vertrouwd is14.

II. VERBIJZONDERING AAN DE HAND VAN ZES 
KRACHTLIJNEN (‘SALDUZACQUIS’)

5. Het EHRM stelt nuchter vast dat waarheidsvinding in het 
vooronderzoek gebeurt en schuift daarom in die fase een ef-
fectieve invulling van het bijstandsrecht naar voor, die een 

CAPE et al., Effective Criminal Defence in Europe, Antwerpen, Intersentia, 
2010, 56; S. SUMMERS, Fair Trials. The European Criminal Procedural Tradi-
tion and the European Court of Human Rights, Oxford, Hart, 2008, 127-128.

11 P. LEMMENS, “Het recht op een eerlijk proces volgens artikel 6 van het Eu-
ropees Verdrag over de Rechten van de Mens” in P. TAELMAN (ed.), Efficiënt 
procederen voor een goede rechtsbedeling, Mechelen, Kluwer, 2016, 754-800.

12 EHRM 27 november 2008, Salduz/Turkije, § 54.

13 EHRM 27 november 2008, Salduz/Turkije, § 54. Van de Heyning beschrijft 
de kwetsbaarheid van een verdachte ten opzichte van een juridisch 
dominant machtsapparaat dan ook treffelijk als een vorm van ‘institu-
tionele kwetsbaarheid’. Dit in tegenstelling tot de meer contextuele 
kwetsbaarheidsgronden die tot extra waakzaamheid nopen, zoals een 
troebel zicht ingevolge dronkenschap. Men leze: C. VAN DE HEYNING, 
“Het verhoor van kwetsbare personen na de Salduz-Bis-Wet: context, 
controverse en uitsluiting van het bewijs”, T.Strafr. 2018, 72.

14 J. JACKSON, “Responses to Salduz: Procedural Tradition, Change and the 
Need for Effective Defence”, The Modern Law Review 2016, 987-1018.

verdachte van bij aanvang van het strafrechtelijk traject moet 
beschermen15. In paragraaf 54 van Salduz zegt het EHRM dat 
de kwetsbaarheid van een verdachte “can only be properly com-
pensated for by the assistance of a lawyer whose task it is, among 
other things, to help ensure respect of the right of an accused not 
to incriminate himself. This right indeed presupposes that the 
prosecution in a criminal case seek to prove their case against 
the accused without resort to evidence obtained through methods 
of coercion or oppression in defiance of the will of the accused.” 
Luidens deze passage uit Salduz beschermt de toedeling van ju-
ridische expertise in het vooronderzoek tegen dwang en helpt 
het bijstandsrecht om gerechtelijke dwalingen te voorkomen16. 
Sommige auteurs brachten dit dwangverbod (de instructie-
norm ‘niet dwingen’) – en het zwijgrecht van een verdachte17 
– vóór Salduz in verband met het beginsel van de procesauto-
nomie van een verdachte; dit zou een opstapje vormen naar de 
conceptuele verwerkelijking van participatie in het strafrech-
telijk vooronderzoek18. Dat is ook waar het EHRM met Salduz 
naartoe wil. In paragraaf 54 vervolgt het EHRM immers: “They 
also contribute to the prevention of miscarriages of justice and 
the fulfilment of the aims of Article 6, notably equality of arms 
between the investigating or prosecuting authorities and the ac-
cused.”

 “ Het EHRM stelt nuchter vast dat 
waarheidsvinding in het vooronder-
zoek gebeurt en schuift daarom in die 
fase een effectieve invulling van het 
bijstandsrecht naar voor, die een ver-
dachte van bij aanvang van het straf-
rechtelijk traject moet beschermen.

6. Deze twee grondslagen van het bijstandsrecht in Salduz – het 
dwangverbodargument (als instructienorm voor de overheid) 
en het tegenspraakargument (dat participatie door de verdachte 
van bij de prille aanvang van het strafrechtelijke traject moe-
ten helpen bewerkstelligen) – krijgen in de rechtspraak van het 
EHRM een concrete invulling aan de hand van zes krachtlijnen 
(het ‘Salduzacquis’).

15 P. DE HERT en T. DECAIGNY, “De uitwerking door het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens van het recht op toegang tot een advocaat bij 
het (politie)verhoor” in P. DE HERT en T. DECAIGNY (eds.), De advocaat bij 
het verhoor. Een stand van zaken, Heule, UGA, 2010, 43.

16 EHRM 27 november 2008, Salduz/Turkije, § 53.

17 Zie onder andere: J. MEESE, “The sound of silence. Het zwijgrecht en het 
nemo tenetur-beginsel in strafzaken. Een historisch en rechtsvergelijkend 
overzicht” in J. ROZIE, S. RUTTEN en A. VAN OEVELEN (eds.), Zwijgrecht 
versus spreekplicht, Antwerpen, Intersentia, 2013, 39 e.v.

18 E.J. KOOPS en L. STEVENS, “J.B. versus Saunders. De groeiende duisternis 
rond nemo tenetur”, DD 2003, afl. 3, 287. Zie ook: L. STEVENS, “Het nemo-
teneturbeginsel als containerbegrip? Een beschouwing van de koers van 
het EHRM naar aanleiding van het Jalloh-arrest”, DD 2007, afl. 7, 695.
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Ten eerste beklemtoont het EHRM in Salduz het belang van een 
(ruime) situering van het begrip ‘verhoor’ (eerste Salduzacquis)19. 
De situering van dit begrip is conceptueel relevant, omdat ze 
bepaalt wie ondervraagd zal worden in een klimaat dat ‘rijk’ 
dan wel ‘arm’ is aan bescherming. ‘Geen verhoor’ betekent im-
mers geen toedeling van juridische expertise. In Dayanan pre-
ciseert het EHRM dat het bijstandsrecht een ‘waaier van dien-
sten’ omvat waarop een verdachte in het strafrechtelijke traject 
moet kunnen terugplooien: de bespreking van diens zaak met 
een advocaat, de organisatie van de verdediging, het verzame-
len van bewijsmateriaal à décharge, de voorbereiding van de 
verdachte op het verhoor, etc. Of een verdachte daadwerkelijk 
bevraagd wordt, en of die persoon een (belastende) verklaring 
doet, raakt niet aan de kern van het bijstandsrecht; de aandui-
ding van juridische expertise is aan de orde van zodra iemand 
betrokken wordt in een procedure waarmee hij niet vertrouwd 
is20. Wordt de verdachte toch bevraagd, dan is iedere conversa-
tie (any conversation) tussen een (gearresteerde) verdachte en 
de politie een formeel contact (formal contact), zegt het EHRM 
in Titarenko21.
Daarnaast werkt het EHRM ten opzichte van het bijstandsrecht 
ook aanwijzingen uit met betrekking tot de communicatie tus-
sen een verdachte en zijn advocaat, die kennelijk een zekere 
duur moet bestrijken22 en die vertrouwelijk moet zijn (tweede 
Salduzacquis)23. Ook stelt het EHRM ten aanzien van deze com-
municatie vast dat het gebrek aan inzage in het strafdossier de 
uitoefening van het recht van verdediging kan bemoeilijken, 
hoewel een verplichte inzage tot op heden niet uit de rechtspraak 
van het Hof afgeleid kan worden24. De twee grondslagen gelden 
ook ten opzichte van de invulling van het bijstandsrecht tijdens 
het verhoor (derde Salduzacquis). Zoals hiervóór al is vastge-
steld oordeelt het EHRM in Dayanan dat het bijstandsrecht niet 
enkel het nemo-teneturbeginsel en het zwijgrecht beschermt (en 
dus het toezicht, door de advocaat, over het dwangverbod). On-
der andere in Beuze oordeelt het EHRM dat het passieve toekij-
ken door een advocaat over het verloop van het verhoor in het 
kader van het dwangverbod duidt op een vorm van abstracte 
rechtsbescherming, terwijl uitsluitend de mogelijkheid voor de 
advocaat om actief in het verhoor tussen te komen recht doet 

19 Reeds in de Concurring opinion van rechters Zagrebelsky, Casadevall en 
Türmen onder Salduz waarschuwen diverse rechters voor een instru-
menteel gebruik van het begrip ‘verhoor’. Zij redeneren dat het recht op 
bijstand door een advocaat niet enkel beschermt tegen vragen, maar 
breder, in de context van de ‘ongerichtheid’ van de proceshouding van 
een verdachte moet begrepen worden, aangezien die betrokken wordt 
in een juridische procedure waarvan hij de finesses niet doorgrondt 
en de juridische expertise ontbeert waarover een machtsapparaat wel 
beschikt.

20 EHRM 13 oktober 2009, Dayanan/Turkije, § 32; EHRM 9 november 2018, 
Beuze/België, § 133; EHRM 23 mei 2019, Doyle/Ierland, § 73-74.

21 EHRM 20 september 2012, Titarenko/Oekraïne, § 87.

22 EHRM 28 juli 2009, Zeki Bayhan/Turkije, § 26; EHRM 13 oktober 2009, 
Fatma Tunc/Turkije, § 14; EHRM 10 november 2009, Bolukoc e.a./Turkije, 
§ 34-35.

23 EHRM 30 juni 2009, Artimenco/Roemenië, § 42; EHRM 7 juni 2009, Tagac 
e.a./Turkije, § 35-36.

24 EHRM 9 november 2018, Beuze/België, § 134-135.

aan de ‘praktische en effectieve’ bescherming die het EVRM 
wenst te bewerkstelligen25. Dat de rechtspraak van het EHRM 
werkelijk innoveert op het vlak van tegenspraak blijkt ook ten 
opzichte van de sanctieregeling (vierde Salduzacquis). Van de 
uitspraak in Ibrahim e.a. bijvoorbeeld, waarin het EHRM voor 
het eerst weggaat van de ‘bright line rule’ uit Salduz26, kan af-
geleid worden dat een rechter zou moeten nagaan of een ver-
dachte met voldoende kennis van zaken kon beslissen om al 
dan niet een verklaring af te leggen, en zo ja welke. En dus ook 
dat deze rechter moet controleren of de verleende juridische ex-
pertise inhoudelijk voldoet (en niet slechts of er een advocaat 
in het verhoor aanwezig was27. Tot slot wijst ook rechtspraak 
over de cautie aangaande het zwijgrecht (vijfde Salduzacquis: 
het abstracte zwijgrecht is onherkenbaar en behoeft precisering 
door een advocaat28) en de afstand van het bijstandsrecht (zesde 
Salduzacquis: afstand moet vrijwillig worden gedaan, maar ook 
bereflecteerd voorkomen29), op een invulling van het bijstands-
recht die verder gaat dan het loutere dwangverbod.

III. DE SYSTEMISCHE VERWATERING VAN SALDUZ IN 
BELGIË

7. De twee grondslagen van het bijstandsrecht beschermen 
tegen dwang in het verhoor (waardoor dwalingen in het straf-
rechtelijke traject worden voorkomen), maar het EHRM inno-
veert écht ten opzichte van de verinnerlijking in de procedure 
van participatie. Het Salduzacquis heeft dan ook raakvlakken 
met de manier waarop het EHRM in het algemeen tegen de 
verhouding van negatieve tot positieve verplichtingen aankijkt. 
Vele rechten in het EVRM zijn ontsproten aan negatieve vrij-
heidsconcepten. Maar het is de grote les van de mensenrechten 
dat de ‘drie generaties’ in feite niet bestaan en dat ook negatieve 
vrijheidsrechten om inspanningen vragen van de overheid. Ne-
gatieve en positieve verplichtingen vullen elkaar aan en zijn me-
kaar zelfs tot steun30.

25 EHRM 9 november 2018, Beuze/België, § 134.

26 EHRM 13 september 2016, Ibrahim e.a. t. Verenigd Koninkrijk, § 260 e.v. 
Deze ‘bright line rule’ beduidde erop dat een incriminerende verklaring 
die zonder bijstand van een advocaat afgelegd werd, altijd moest 
worden uitgesloten als bewijs. Andersom zou dit logisch tot de slotsom 
moeten leiden dat een verklaring door de rechter altijd in acht kan 
worden genomen, op voorwaarde dat er in het verhoor een advocaat 
aanwezig was – zonder daarbij acht te slaan op de kwaliteit van de gele-
verde prestatie.

27 Vergelijk met: P. TERSAGO, “Beuze’s unfortunate legacy? De nieuwe 
wending in de Salduz-rechtspraak kritisch besproken vanuit juridisch en 
empirisch perspectief”, NC 2020, 127.

28 EHRM 9 november 2018, Beuze/België, § 177-181.

29 EHRM 24 september 2009, Pishchalnikov/Rusland, § 77; EHRM 24 oktober 
2013, Navone e.a./Monaco, § 74; EHRM 9 november 2018, Beuze/België, 
§ 129.

30 L. LAVRYSEN, Human Rights in a Positive State. Rethinking the Relationship 
between Positive and Negative Obligations under the European Convention 
on Human Rights, Cambridge, Intersentia, 2016; M. LELOUP, “The Concept 
of Structural Human Rights in the European Convention on Human 
Rights”, Human Rights Law Review 2020, 480-501.
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8. Het tegenspraakargument baart Belgische auteurs kennelijk 
zorgen, nu die te dicht zou aanleunen bij een accusatoire straf-
procedure die (in de weergave van deze auteurs) in overstelpen-
de mate gekleurd zou worden door tegenspraak van de partijen 
in het strafrechtelijk vooronderzoek. Het bijstandsrecht, zegt 
Vander Beken, lijkt “direct vanuit een accusatoire context geïm-
porteerd te zijn”31. Vele Belgische auteurs zien de advocaat in het 
verhoor daarom als een ‘accusatoire indringer’ die het verloop 
van het verhoor zou verstoren. Het verhoor zou aldus verglijden 
tot “een vervroegd pleidooi en debat tussen de advocaat en de 
verhoorders”32. Over het algemeen vinden deze auteurs, vooral 
die in gerechtelijke kringen, het Salduzacquis “niet verenigbaar 
met de huidige, diepgewortelde ondervragingscultuur”, stellen 
Van Puyenbroeck en Vermeulen vast33.
De zienswijze dat het bijstandsrecht aan een accusatoire straf-
procedure is ontsproten en niet in de Belgische inquisitoire on-
dervragingscultuur kan ingepast worden, is niet zonder gevol-
gen gebleven voor de wettelijke regeling en voor de interpretatie 
van het Salduzacquis in België34. De implementatie van deze 
rechtspraak is verricht in een klimaat waarin het bijstands-
recht als ‘onnatuurlijk’ ervaren werd en waarin het verkrijgen 
van een bekentenis als “het scoren van een strike” is omschre-
ven35. Het Salduzacquis is weliswaar in regelgeving omgezet, 
maar dit gebeurde schoorvoetend en alle aandacht ging naar 
een minimale erkenning van ‘particuliere’ bescherming tegen-
over het overkoepelende ‘algemene’ onderzoeksbelang36. Deze 
systemische verwatering van de Salduzrechtspraak gebeurt met 
de wet van 13 augustus 2011 (Salduzwet) en de verbijzondering 
daarvan door de wet van 21  november 2016 (Salduzpluswet). 

31 T. VANDER BEKEN, “De ziel en het doel van de Belgische strafrechtsbede-
ling. Reflecties naar aanleiding van Salduz en de verruimde minnelijke 
schikking” in P. PONSAERS et al. (eds.), Vernieuwing in de opsporing in 
Cahiers Politiestudies, Antwerpen, Maklu, 2013, 255.

32 Zie voor een synthese van de standpunten: D. VAN DAELE en L. MER-
GAERTS, “Accusatoire elementen in een inquisitoir vooronderzoek. 
De europeanisering van de wettelijke regeling van het politioneel 
verdachtenverhoor” in S. DEWULF (ed.), La (CVDW). Liber amicorum Chris 
Van den Wyngaert, Antwerpen, Maklu, 2017, 496 e.v. Zie voor het foute en 
misleidende karakter van deze claim dat tegenspraak in het vooronder-
zoek een aan de accusatoire strafprocedure verwant concept is: B. DE 
SMET, Internationale samenwerking in strafzaken tussen Angelsaksische en 
continentale landen, Antwerpen, Intersentia Rechtswetenschappen, 40 e.v.

33 L. VAN PUYENBROECK en G. VERMEULEN, “Het recht op bijstand van een 
advocaat bij het politieverhoor na de arresten Salduz en Panovits van het 
EHRM”, NC 2009, 92.

34 In wat volgt ga ik voornamelijk in op de Belgische wettelijke regeling. 
In het kort luidt onze bevinding met betrekking tot de dominante 
stroming in de rechtspraak dat er volgens het Hof van Cassatie (en 
andere rechtscolleges) geen sprake is van een schending van art. 6 EVRM 
als het verhoor niet met gebruikmaking van dwang bestierd werd. De 
voornaamste bevinding met betrekking tot de juridische literatuur is 
dat het bijstandsrecht enkel aan de orde is in autoritaire landen waar 
mensen worden gedwongen om iets te verklaren (zoals Rusland) en niet 
in rechtsstaten (zoals België of Nederland); dit retorische truukje wordt 
naar voren gehaald om de zienswijze op te dringen dat het bijstands-
recht volgens het EHRM enkel instrumenteel is aan het dwangverbod.

35 D. ALLAERTS, “De leidraad voor de politie bij de toepassing van de Saldu-
zwet”, Vigiles 2012, 234.

36 Zie onder andere: M. BOCKSTAELE, “Verandering in verhoor- en on-
derzoekstechnieken ingevolge de ‘Salduzwet’” in P. PONSAERS (eds.), 
Vernieuwing in de opsporing in Cahiers Politiestudies, Antwerpen, Maklu, 
2013, 179.

Een herkenbare omzetting van het Salduzacquis van het EHRM 
wringt op de eerste plaats met de omschrijving van het verhoor 
als ‘dwangcommunicatie’. De parlementaire stukken bij de Sal-
duzwet bepalen dat een verhoor “een geleide ondervraging” is 
met “als doel de waarheid te vinden”37. Pseudoverhoorsitua-
ties – zoals voorbereidende gesprekken of spontaan afgelegde 
verklaringen – zijn geen geleide ondervraging en dus geen ver-
hoor, omwille van het ontbreken van dwang in dergelijke situa-
ties38. Het verband tussen het bijstandsrecht en tegenspraak als 
grondslag van het Salduzacquis wordt ook voor relatief aanzien 
ten opzichte van de inhoudelijke uitwerking van de taakopvat-
ting van advocaten. Als gevolg daarvan is de communicatie 
met een advocaat voor aanvang van het verhoor beperkt tot 30 
minuten en is die enkel wettelijk voorzien voorafgaand aan het 
eerstvolgende verhoor na arrestatie en niet voor eventuele na-
volgende verhoren39. De wettekst bevat een verdere relativering 
van het tegenspraakargument van het EHRM met betrekking 
tot de ‘verboden gedragingen’ tijdens het verhoor, waaronder 
fluisteren en het maken van contact door middel van het doen 
van tekens40. De wet bepaalt dat een advocaat in het verhoor 
toeziet “over de manier waarop de ondervraagde persoon wordt 
behandeld, inzonderheid op het al dan niet kennelijk uitoefenen 
van ongeoorloofde druk of dwang”41. Terwijl de verboden ge-
dragingen langs de achterdeur werden binnengesmokkeld in de 
wet uit 2011, bepaalt de Salduzpluswet uit 2016 expliciet dat het 
een advocaat in het verhoor “niet toegestaan is te antwoorden 
in de plaats van de verdachte of het verloop van het verhoor te 
hinderen”42.

 “ Pseudoverhoorsituaties – zoals voor-
bereidende gesprekken of spontaan 
afgelegde verklaringen – zijn geen 
geleide ondervraging en dus geen ver-
hoor, omwille van het ontbreken van 
dwang in dergelijke situaties.

IV. HET GROTE POSTMODERNE KADER EN LIBERALIS-
ME VOOR HET STRAFRECHT

9. De oogst van de omzetting van het Salduzacquis in België 
oogt bedroevend. Ten opzichte van de verwerking van de twee 

37 Verslag namens de commissie voor de Justitie, Parl.St. Kamer 2010-11, 
nr. 53-1279/5.

38 Amendementen, Parl.St. Kamer 2010-11, nr. 53-1279/3.

39 Art. 2bis § 2 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hech-
tenis.

40 Toelichting bij het wetsvoorstel, Parl.St. Senaat 2010-11, nr. 5-663/1, 24.

41 Art. 47bis § 6, 7) Sv.

42 Art. 47bis § 6, 7) lid 3 Sv.
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grondslagen van het bijstandsrecht gaat alle aandacht uit naar 
het dwangverbodargument (eerste grondslag) en aanmerkelijk 
minder naar het tegenspraakargument van het EHRM (tweede 
grondslag). Het tegenspraakargument wordt in strijd met het 
inquisitoire doel van materiële waarheidsvinding beoordeeld 
en het verhoor is omschreven als een vorm van ‘dwangcommu-
nicatie’ die geen geëigende, juridisch onderbouwde rechtsposi-
tie van de verdachte verdraagt.

10. Het valt op hoezeer deze wettelijke ‘omzetting’ van de Sal-
duzrechtspraak en de focus op het dwangverbod correspon-
deert met een liberale inkleuring van de strafprocedure en een 
negatieve conceptie van vrijheid voor het strafrechtelijke traject. 
Een rechtssubject is ‘vrij’ in negatieve zin als een ander hem niet 
dwingt om iets te doen wat hij niet wil doen, of andersom om 
iets niet te doen wat hij wel wil doen. ‘Onvrijheid’ wil zeggen dat 
iemand een ander tastbaar dwingt om iets te doen wat hij niet 
wil doen, of om iets niet te doen wat hij wel genegen is te doen43. 
Deze liberale inkleuring van het strafrechtelijke traject, waarin 
enkel dwang als een vorm van onvrijheid wordt herkend, ka-
dert in een ruimer debat over de betekenis van vrijheid in een 
postmoderne cultuur, merkt Hans Boutellier op in Solidariteit 
en slachtofferschap. In dit boek zegt Boutellier dat de samen-
leving in het algemeen in moreel opzicht ‘gefragmenteerd’ is, 
omdat gedeelde ‘waarden en normen’ niet langer bekoren44. 
In het kielzog daarvan zijn ook het strafrecht en de strafpro-
cedure minder evident geworden, in die zin dat ze niet langer 
kunnen verwijzen naar ideeën die alle mensen met elkaar de-
len over normhandhaving45. Maar volgens Boutellier is dit een 
goede zaak. Een toe te juichen evolutie. We bepalen zelf wat we 
goed vinden en we kiezen zelf hoe we invulling willen geven 
aan het begrip ‘vrijheid’. Deze invulling, zegt Boutellier, wordt 
enkel begrensd door de invulling die anderen daaraan wensen 
te geven, het ‘no harm’-principe46. Het strafrechtelijke bedrijf 
wordt door Boutellier omschreven als een liberale onderneming 
waarvan de kernwaarde ‘niet-schaden’ of ‘niet-inmenging’ is47.

11. Mensen vinden elkaar volgens Boutellier in een postmoder-
ne situatie enkel nog in de afwijzing van wreedheid. Het valt op 
dat Boutellier met ‘zijn’ liberalisme de zaken op zijn kop zet, de 
verdediging volledig uit het oog verliest en resoluut kiest voor 
het slachtoffer. Voor zover er in Solidariteit en slachtofferschap 
al oog is voor de verdediging in het strafproces, is die er uit-

43 I. BERLIN, Twee opvattingen van vrijheid, vertaald door T. AUSMA, Am-
sterdam, Boom, 2010, 12: “Het begrip dwang omvat […] niet elke vorm van 
onmacht. Als ik zeg dat ik niet bij machte ben meer dan drie meter hoog te 
springen, of dat ik niet kan lezen omdat ik blind ben, of de moeilijkere blad-
zijden van Hegel niet kan begrijpen, zou het zonderling zijn te beweren dat ik 
in die mate tot slaaf ben gemaakt of aan dwang blootsta. Dwang impliceert 
de doelbewuste tussenkomst van andere mensen in het gebied waar ik in 
andere gevallen zou kunnen handelen.”

44 H. BOUTELLIER, Solidariteit en slachtofferschap. De morele betekenis van 
criminaliteit in een postmoderne cultuur, Nijmegen, SUN, 1993, 26.

45 Ibid., 28.

46 Ibid., 29.

47 Ibid., 88.

sluitend ten opzichte van het verbod om nodeloos ‘lijden’ op te 
roepen bij de verdachte of dader, i.e. het dwangverbod.
Liberale auteurs, zoals Boutellier (in de juridische wereld) of 
Berlin (politieke theorie), beweren stellig dat negatieve vrijheid 
geen vermenging met aanverwante concepten zoals zelfverwer-
kelijking verdraagt en ze zijn dan ook van mening dat vrijheid 
niet verward moet worden met de wens om ‘jezelf te besturen’48. 
Met anderen meent Berlin namelijk dat de vermenging van vrij-
heid met dergelijke aanverwante concepten het grote manco is 
van een positieve vrijheidsconceptie. Deze conceptie verlegt de 
focus van de instructienorm ‘niet dwingen’ (negatieve vrijheid) 
naar de concrete inkleuring van formele rechten en vrijheden. 
Want, zegt Berlin, van zodra je een invulling van vrijheid be-
tracht is het altijd mogelijk dat iemand meent te weten wat goed 
is voor een ander en de laatste gaat dwingen om zich daaraan 
te conformeren. De dwinger kan zich, onder het mom dat de 
ander een ‘verkeerd’ gebruik maakt van zijn vrijheid, het recht 
toe-eigenen om te bepalen hoe de ander moet gaan leven49.

12. De bekendste poging om de strafprocedure dichter bij 
een positieve conceptie van vrijheid te brengen is het gemeen-
schapsdenken, de moderne tegenvoeter van het liberalisme, met 
in de slipstream daarvan het herstelrecht. Het sterke punt van 
het gemeenschapsdenken in het strafrecht is dat liberale auteurs 
de materiële doelen lijken te verwaarlozen die rechtssubjecten 
zich met gebruikmaking van hun formele negatieve vrijheid 
stellen. Een voorbeeld: het gebeurt dat mensen in de negatieve 
zin vrij zijn (‘als je wil bijleren lees dan een boek’), maar in de 
positieve betekenis concrete en effectieve vrijheid ontberen (de 
geadresseerde van deze leesinstructie is een analfabeet)50. Te-
recht is ook de door An Raes opgetekende observatie dat par-
tijen in een klassieke inquisitoire strafprocedure veel te weinig 
aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid en dat de 
overdracht aan een hiërarchisch gestructureerd strafrechtsap-
paraat te groot oogt51.

13. De band met de verinnerlijking van het Salduzacquis in Bel-
gië is duidelijk. Van de omschrijving van het verhoor als een vorm 
van ‘dwangcommunicatie’ wordt afgeleid dat het bijstandsrecht 
instrumenteel is aan de verklaringsvrijheid van een verdachte en 
aan het feit dat hij niet gedwongen wordt om in het verhoor iets 
te verklaren. Tegenspraak in het verhoor wordt geschuwd, omdat 
een ruim conceptueel bereik van het bijstandsrecht (verhoorbe-
grip) of een actieve rol voor advocaten in het verhoor (taakop-

48 I. BERLIN, Twee opvattingen van vrijheid, vertaald door T. AUSMA, Amster-
dam, Boom, 2010, 23-24.

49 Ibid., 27-28. Zie ook: A. VAN DE PUTTE, “Positieve vrijheid in een liberale 
samenleving”, De uil van Minerva 1997, nr. 1, 15-16.

50 A. GESCINSKA, “Vrijheid en vaardigheden. Over de verovering van de 
vrijheid en het failliet van negatieve vrijheid”, Ethiek & Maatschappij 2013, 
afl. 1, 41.

51 A. RAES, “Een communicatieve en participatieve justitie? Een onderzoek 
bij het openbaar ministerie als hedendaagse bestraffer” in J. CHRISTI-
AENS et al. (eds.), Criminologie: tussen kritiek en realisme. Liber amica/orum 
Christian Eliaerts, Brussel, VUB Press, 2007, 285.
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vatting) voorbijgaat aan de functie die het EHRM met het bij-
standsrecht, in de weergave van de dominante interpretatie van 
het Salduzacquis in België, voor ogen heeft: toezicht uitoefenen 
op de waardering van de negatieve vrijheidsgrenzen van een ver-
dachte en het verbod van dwang tijdens het verhoor.

V. DE INQUISITOIRE BELGISCHE STRAFPROCEDURE 
ALS FOTO

14. Hierboven is vastgesteld dat de liberale inkleuring van het 
bijstandsrecht in België is ingegeven door een inquisitoire zorg 
om materiële waarheidsvinding. Het bijstandsrecht zou om voor-
rang strijden met de verwerkelijking van dit doel in de strafpro-
cedure, reden waarom het verhoor geen actieve rol voor advoca-
ten verdraagt. Het bijstandsrecht wordt daarom in België gezien 
als instrumenteel aan ‘niet-schaden’ en aan het dwangverbod.

15. In Instrumentaliteit en rechtsbescherming gaan Foqué en ’t 
Hart na of er echt een tegenstelling is tussen bescherming en be-
wijsverkrijging. Zij komen tot de slotsom dat die niet bestaat en 
dat ook een tegensprekelijke invulling van het strafrechtelijke 
traject meehelpt aan de verwerkelijking van het materiële doel 
van de strafprocedure. Zij zijn het niet eens met een strafproce-
dure die uitsluitend vanuit het gezichtspunt van efficiëntiestre-
ven en management bestierd wordt52, en ze stellen voor om voor 
ogen te houden dat het strafrecht zowel orde moet aanbrengen 
(‘instrumentaliteit’) als de kleine enkeling in bescherming moet 
nemen tegen het veel te grote machtsapparaat (‘rechtsbescher-
ming’)53. De vrijheid van deze kleine enkeling is in een straf-
procedure ‘tegennatuurlijk’, het is ‘onwerkelijk recht’54. Rechts-
subjectiviteit is een ‘contrafaktisch’ begrip, een kunstmatig 
juridisch statuut, en niet iets waarover mensen ‘van nature’ be-
schikken – zoals liberale auteurs, die enkel oog hebben voor het 
dwangverbod, volgens hen ten onrechte voorhouden. Omdat 
een verdachte van nature de juridische expertise ontbeert waar-
over een machtsapparaat wel beschikt, leiden Gutwirth en De 
Hert hieruit af dat het strafrecht inspanningen moet doen om 
machtsonevenwichten tegen te werken door de ‘enscenering’ 
van een vorm van gelijkheid in het strafrechtelijke traject55.

16. De inherent kwetsbare positie van een verdachte in de straf-
procedure vraagt dus om een vorm van juridische conceptu-
alisering. In één van zijn meer praktische geschriften heeft ’t 

52 Vergelijk met: E. CAPE et al., Effective Criminal Defence in Europe, Antwer-
pen, Intersentia, 2010, 7.

53 R. FOQUÉ en A.C. ‘T HART, Instrumentaliteit en rechtsbescherming. Grond-
slagen van een strafrechtelijke waardendiscussie, Arnhem, Gouda Quint, 
1990, 120.

54 Ibid., 134-135.

55 S. GUTWIRTH en P. DE HERT, “Een theoretische onderbouw voor een 
legitiem strafproces. Reflecties over procesculturen, de doelstellingen 
van de straf, de plaats van het strafrecht en de rol van slachtoffers”, DD 
2001, afl. 10, 1080.

Hart dit uitgelegd als het tegenwerken van de strafprocedure 
als ‘afbeelding’. Een afbeelding geeft de wereld schijnbaar voor 
‘zoals zij is’, zoals ook een foto het ‘bewijs’ levert van het feit dat 
iets ‘echt’ gebeurd is. Wat vaak uit het oog verloren wordt, is dat 
de foto altijd een stuk van de werkelijkheid wegsnijdt, zelf een 
nieuwe werkelijkheid tot stand brengt. Precies deze vergetelheid 
is volgens ’t Hart ook het kwalijke van een inquisitoire strafpro-
cedure. In het strafrechtelijk traject is er volgens hem sprake 
van een selectie en reductie van meerduidigheid naar eendui-
digheid, waarbij de strafrechtelijke verwerking van de beleving 
van een strafbare gebeurtenis gepresenteerd wordt als het ‘echt 
gebeurde’56. Een strafprocedure, zegt ’t Hart, moet zich dan ook 
als ‘fotograaf ’ blijven herkennen: materiële waarheidsvinding 
is een ‘interpreterend selectieproces’ en de beleving daarvan 
wordt altijd ‘juridisch gesemantiseerd’57. Die semantisering 
brengt een ‘nieuwe’ werkelijkheid tot stand, terwijl de juridi-
sche dogmatiek het doet voorkomen alsof deze strafrechtelijke 
verwerking geheel en al met de levensfeitelijke werkelijkheid 
correspondeert. Dat is de voornaamste reden, stelt ’t Hart vast, 
waarom een verdachte in de strafprocedure, en in het bijzonder 
tijdens het verhoor, juridische expertise nodig heeft. Zonder de 
toedeling van juridische expertise draait de betrachte overeen-
stemming tussen deze twee werkelijkheden namelijk volledig 
in de soep, de foto heeft geen enkel raakvlak met de gefotogra-
feerde die ‘vastgelegd’ werd58.

17. De grote prestatie van Instrumentaliteit en rechtsbescher-
ming is dat instrumentaliteit en bescherming niet tegen elkaar 
uitgespeeld worden. De strafprocesrechtelijke vrijheid van een 
verdachte is volgens de auteurs ongericht (‘tegennatuurlijk’) en 
behoeft dan ook juridische conceptualisering. De vrijheid van 
een verdachte om zijn proceshouding te bepalen ten opzichte 
van een dominant machtsapparaat, vraagt dat hij niet alleen in 
zijn negatieve vrijheid wordt bevestigd (dwangverbod), maar 
ook dat hij in zijn positieve vrijheid (het vermogen om formele 
rechten in het strafrechtelijke traject effectief tot gelding te bren-
gen) wordt aangemoedigd door de toedeling van juridische ex-
pertise. In de laatste sectie wordt onderzocht op welke wijze een 
dergelijke positieve conceptie van vrijheid voor het strafrecht 
kan ingepast worden in een inquisitoir strafrechtelijk traject.

VI. EEN POSITIEVE VRIJHEIDSCONCEPTIE ALS HET 
GROTE ALTERNATIEF VOOR HET STRAFRECHT

18. Burgers moeten in de strafprocedure niet enkel worden be-
schermd tegen dwang, maar ook gesterkt worden in het con-

56 A.C. ‘T HART, “Strafrecht: de macht van een verhaalstructuur” in E. DE LA 
PORTE et al. (eds.), Bij deze stand van zaken. Bundel opstellen aangeboden 
aan A.L. Melai, Arnhem, Gouda Quint, 1983, 202.

57 Ibid., 198.

58 Ibid., 200-201.
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creet tot uiting brengen van hun formele rechten. Dat is althans 
de slotsom van Foqué en ’t Hart in Instrumentaliteit en rechts-
bescherming. Ten opzichte van het bijstandsrecht blijft de wetge-
ver dicht bij het dwangverbod (een negatieve vrijheidsconceptie 
voor het strafrecht), maar is er weinig tot geen voeling met de 
verinnerlijking in de procedure van een positieve vrijheidscon-
ceptie, die juist toelaat om formele rechten inhoud te geven, hen 
te ‘materialiseren’.

19. Terwijl liberale auteurs de strafprocesrechtelijke vrijheid 
van een verdachte als ‘natuurlijk’ beschouwen en menen dat 
hij enkel moet worden beschermd tegen dwang (door een toe-
zichthoudende advocaat), benadrukken de aanhangers van 
een positieve vrijheidsconceptie dat vrijheid ‘veroverd’ moet 
worden59, bijvoorbeeld door de toedeling van juridische ex-
pertise in een contradictoir of tegensprekelijk strafrechtelijk 
traject. In Republicanism heeft Philip Pettit dit uitgelegd als 
het weerspreken van ‘dominantie’, die hij drie bestanddelen 
toeschrijft: de mogelijkheid (a) om zich op arbitraire wijze (b) 
te mengen in de keuzevrijheid van een ander (c)60. Vrijheid be-
tekent dat niemand over de mogelijkheid beschikt om zich op 
willekeurige basis in de keuzes van een ander te mengen, en 
van onvrijheid is sprake als men overgeleverd is aan de wispel-
turigheid en ongestadigheid van een ander, van een ‘meester’. 
Wie in relatie tot een ander in een vergaande afhankelijkheids-
relatie verkeert en zich daarom ondergeschikt of onderdanig 
moet opstellen, is in de mate waarin die onderworpenheid 
zijn keuzes domineert onvrij – zelfs zonder dat er sprake hoeft 
te zijn van dwang. De verdachte die tijdens het verhoor door 
een politieman welwillend bejegend wordt, ondervindt geen 
tastbare dwang, maar hij is evenmin bij machte om zichzelf 
te begrijpen als een rechtssubject dat zijn rechten effectief tot 
gelding kan brengen61.
Pettit onderscheidt in dit boek drie kernwaarden waarnaar een 
procedure moet dingen om dominantie te bestrijden: commu-
nicatie (alle partijen moeten hun belangen kunnen verwoorden 
en instituties drijven niet op dwang maar op de verwoording 
van redelijke argumenten), inclusie (er moeten rechtsmiddelen 
zijn om een getroffen beslissing te contesteren en de rechtsposi-
tie van de contesterende partij mag niet louter formeel of cere-
monieel voorkomen) en responsiviteit (de machtigste partij kan 
tot een antwoord gedwongen worden)62. Op interessante wijze 
verwerkt Pettit deze drie kernwaarden in een bezinning op het 
onderscheid tussen het werken met ‘schermen’ in plaats van met 

59 A. VAN DE PUTTE, “Politieke vrijheid. De republikeinse kritiek van de 
liberale opvatting van vrijheid”, Tijdschrift voor Filosofie 2003, 637; B. VAN 
STOKKOM, De republiek der weerbaren. Burgerschap, publieke actie en 
sociaal-democratie, Houten, Bohn Stafleu Van Loghum, 1992.

60 P. PETTIT, Republicanism. A Theory of Freedom and Government, Oxford, 
Oxford University Press, 1997, 52: “One agent dominates another if and 
only if they have certain power over that agent, in particular a power of 
interference on an arbitrary basis. They have sway over the other, in the 
old phrase, and the sway is arbitrary.”

61 Ibid., 69.

62 Ibid., 188-199.

‘sancties’63. Terwijl sancties enkel achteraf kunnen toegedeeld 
worden, wanneer het eventuele kwaad al is geschied (bijvoor-
beeld een rechter die vaststelt dat een verhoor niet deugt64), 
heeft het werken met ‘schermen’ (bijvoorbeeld een advocaat die 
in het verhoor actief kan tussenkomen) het voordeel dat het ge-
drag van de participanten in de procedure een injunctie krijgt 
op het moment dat het strafrechtelijke traject nog geen beslis-
sende bocht nam.

 “ Een verdachte moet zichzelf, door de 
toedeling van juridische expertise, 
kunnen begrijpen als iemand die for-
mele rechten in de strafprocedure kan 
materialiseren door het tot gelding 
brengen van (juridisch onderbouwde) 
tegenspraak.

20. Pettits drie kernwaarden van een eerlijke procedure zijn in 
het strafprocesrechtelijke grondslagendebat reeds gebruikt om 
een ‘legitieme strafvordering’ te onderbouwen. Zo wordt door 
sommigen gesproken over een ‘trits’ in verband met participatie 
(advocaten kunnen commentaar leveren en de verdachte wordt 
als een participant in de procedure erkend), transparantie (in-
terne openbaarheid, zodat controle kan uitgeoefend worden 
over de integriteit van de strafprocedure) en accountability (de 
wettelijke verankering van een plicht om te antwoorden op de 
argumenten die door de verdediging worden geopperd)65. Deze 
‘trits’ wijst op een inhoudelijke verwerking van de formele rech-
ten waarover iemand in een strafprocedure beschikt, een be-
hoefte die geledigd kan worden door de onderkenning van het 
tegenspraakargument van het EHRM. Iemand die in het straf-
rechtelijke traject ongewis is van zijn formele rechten – omdat 
hij de wet niet kent, omdat hij belangrijke dingen over het hoofd 
ziet in verband met de feiten waarover hij bevraagd wordt, om-
dat hij er niet in slaagt om een coherente versie van zijn verhaal 
bij elkaar te ‘puzzelen’ of omdat hij simpelweg te onnozel of 
onbezonnen is – moet effectief beschermd worden door de toe-

63 Ibid., 213 e.v.

64 Vergelijk met: J. ROZIE, M. VANDERHALLEN en P. TERSAGO, “Het zwijg-
recht als tweesnijdend zwaard: een fundamenteel recht van verdediging 
of een katalysator voor schuldigverklaring?”, NC 2021, 461-482.

65 C.H. BRANTS, P.A.M. MEVIS en E. PRAKKEN, “Legitieme strafvordering” 
in C.H. BRANTS, P.A.M. MEVIS en E. PRAKKEN (eds.), Legitieme straf-
vordering. Rechten van de mens als inspiratie in de 21ste eeuw, Antwer-
pen, Intersentia Rechtswetenschappen, 2001, 7 e.v.; J.L. MARTI, “The 
Republican Democratization of Criminal Law and Justice” in S. BESSON 
en J.L. MARTI (eds.), Legal Republicanism. National and International 
Perspectives, Oxford, Oxford University Press, 2009, 123-146; P. DE HERT, 
“Globalisation, Crime and Governance. Transparency, Accountability 
and Participation as Principles for Global Criminal Law” in C.H BRANTS 
en S. KARSTEDT (eds.), Transitional Justice and its Public Spheres. Enga-
gement, Legitimacy and Contestation, Londen, Hart Publishing, 2017, 
91-121.
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deling van juridische expertise66. Een verdachte moet zichzelf, 
met andere woorden, door de toedeling van juridische expertise 
kunnen begrijpen als iemand die formele rechten in de straf-
procedure kan materialiseren door het tot gelding brengen van 
(juridisch onderbouwde) tegenspraak67.

BESLUIT

21. Hoewel het recht op bijstand door een advocaat bij het 
verhoor volgens het EHRM in het strafrechtelijk vooronder-
zoek niet enkel tegen dwang beschermt, heeft de wetgever 
in België gekozen voor een liberale inkleuring van artikel  6 

66 Ten opzichte van de raadgevingen die een advocaat aan zijn cliënt doet 
zien we het paternalisme-argument van mijlenver aankomen. Ook hier 
heeft Pettit een antwoord op. Als ze het over vrijheid hebben, staan 
liberalen en republikeinen twee fundamenteel verschillende dingen 
voor ogen, zegt hij. Liberalen willen zo min mogelijk inmenging of 
bemoeizucht zien ten opzichte van de dingen die mensen doen of de 
doelen die ze voor zichzelf in het vooruitzicht stellen, terwijl het repu-
blikeinen vooral te doen is om het weerspreken van overheersing. Zoals 
gedomineerd worden zonder tastbare inmenging heel goed mogelijk 
is (bijv. iemand die zijn formele rechten niet tot gelding kan maken uit 
onwetendheid), zo ook is het mogelijk en zelfs eervol om een vorm van 
acceptabele inmenging te ondergaan zonder daarbij gedomineerd te 
worden (‘the non-mastering interferer’). Het gaat hierbij aldus om een 
vorm van inmenging die de vrijheid van degene met wiens leven men 
zich mengt niet naar beneden haalt maar juist tot steun is, doordat deze 
inmenging vormen van dominantie weerspreekt. Zie: P. PETTIT, Republi-
canism. A Theory of Freedom and Government, Oxford, Oxford University 
Press, 1997, 23-24.

67 Een andere verwoording van dit vermogen om zichzelf te begrijpen als 
iemand die bij machte is om formele rechten concreet tot uitdrukking 
te brengen zou kunnen luiden dat een verdachte zichzelf moet kunnen 
(leren) begrijpen als een participant in de strafprocedure, als iemand 
die mee aan het stuur staat van de bocht die het strafrechtelijke traject 
neemt. Deze ‘participatie’ begrijpen we dan in verhouding tot de insti-
tutionele context waarin een beschuldiging geuit wordt, en dus altijd in 
verhouding tot de onderzoekende autoriteiten. Het gevolg hiervan is dat 
tegenover het ‘verhelpen’ van het onvermogen van een verdachte om 
formele rechten zonder toedeling van juridische expertise effectief tot 
gelding te brengen, ook een vermogen zou staan van de beschuldigende 
partij, namelijk het vermogen om zichzelf te herkennen als de schrijver 
van het dominante strafrechtelijke verhaal.

EVRM waarbij de focus enkel uitgaat naar het dwangverbod. 
De invulling van het bijstandsrecht is instrumenteel aan de 
instructienorm ‘niet dwingen’ en in aanzienlijke mate relatief 
ten opzichte van die andere grondslag van de Salduzrecht-
spraak, tegenspraak tijdens het strafrechtelijke traject en in 
het verhoor. Deze blindheid voor het tegenspraakargument is 
kwalijk, want het EHRM zegt dat een verdachte kwetsbaar is 
in verhouding tot de institutionele context waarin bevraagd 
wordt, en meent dat hij er zonder tegensprekelijke invulling 
van het bijstandsrecht niet in slaagt om zijn formele rechten 
effectief tot gelding te brengen.

22. Het artikel zoomt in dit verband in op de systemische fou-
ten van artikel  47bis van het Wetboek van Strafvordering en 
doet enkele concrete voorstellen ten opzichte van de verinner-
lijking van een positieve vrijheidsconceptie in het strafrechte-
lijke traject. Een uitdrukkelijke omschrijving van het begrip 
‘verhoor’ oogt in België aan de orde. Deze wettelijke omschrij-
ving zou alle feitelijke verhoorsituaties bestrijken, ongeacht of 
er sprake is van ‘dwangcommunicatie’68. Dit met oog op een 
wettelijke verankering van de zienswijze van het EHRM dat 
elke vorm van communicatie tussen een politieman en een 
verdachte, een verhoor is. Daarnaast zou de wetsbepaling die 
erin voorziet dat advocaten in het verhoor enkel toezien over 
het dwangverbod moeten worden geschrapt. Dezelfde bepaling 
moet aangevuld worden met de precisering dat een advocaat in 
het verhoor alle suggesties en opmerkingen kan doen gelden die 
hij ten opzichte van het belang van zijn cliënt nuttig of noodza-
kelijk vindt. Hieruit zou dan blijken dat het de wetgever te doen 
is om de verinnerlijking in de Belgische strafprocedure van de 
twee grondslagen van het Salduzacquis, en niet enkel om het 
dwangverbod.

■

68 Een suggestie: “Een verhoor is elke vorm van communicatie tussen een 
ondervrager en een persoon die aangesproken wordt op zijn recht-
streekse of onrechtstreekse verantwoordelijkheid voor strafbare feiten.”
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