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b.  recht op toegang tot de bevoegde rechter 731
c.  recht op een onafhankelijk en onpartijdig rechter 732

(i) onafhankelijkheid 732
(ii) onpartijdigheid 733

a. subjectieve onpartijdigheid 733
b. objectieve onpartijdigheid 734

2.  Het recht op een eerlijk proces 739
a.  de wapengelijkheid (equality of arms) 739
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b.  recht op een eerlijke bewijsvoering 741
c.  onmiddellijkheidsbeginsel 744

3.  Recht op een openbaar proces 745
a.  begrip 745
b.  interne openbaarheid 745
c.  externe openbaarheid 749

4.  Recht op de behandeling van zijn zaak binnen een redelijke termijn 751
a.  begrip 751
b.  begin- en eindpunt 752
c.  criteria ter beoordeling van de redelijkheid van de duur van het proces 753
d.  sanctie bij overschrijding van de redelijke termijn 755

(i) naar Straatsburgs recht 755
(ii) naar Belgisch recht 755

5.  Recht niet gedwongen te worden tegen zichzelf te getuigen 757
a.  principe 757
b.  toepassingen 760

(i) negatieve conclusies m.b.t. het stilzwijgen van de beklaagde 760
(ii) strafbaarstelling van de weigering bepaalde inlichtingen te 
verstrekken 761

c.  het zwijgrecht in belgië 766
6.  Vermoeden van onschuld 767

a.  vermoeden van onschuld en bewijslast 767
b.  vermoeden van onschuld en uitspraak over de grond van de zaak 769
c.  vermoeden van onschuld en materieel strafrecht 771

7.  Het recht op verdediging 773
a.  recht op informatie over de beschuldigingen 773
b.  recht op voldoende tijd en faciliteiten ter voorbereiding van zijn 

verdediging 775
c.  recht zich zelf te verdedigen of de bijstand te hebben van een raadsman 777
d. recht getuigen te (doen) ondervragen 785

(i) getuigen à charge 785
(ii) getuigen à décharge 790
(iii) deskundigen 791

e.  recht op kosteloze bijstand van een tolk 792
f.  recht op hoger beroep 794
g.  recht op een effectief rechtsmiddel 795
h.  ne bis in idem 796

Hoofdstuk 3.  Wettelijke waarborgen bij beperkingen van bepaalde 
grondrechten 799

1. Positieve verplichtingen voor het onderzoek en vervolging van 
inbreuken op het EVRM 799
2.  Recht op persoonlijke vrijheid 801
3.  Recht op de eerbiediging van de private levenssfeer 803

a.  legaliteit 805
b.  legitimiteit 806
c.  proportionaliteit 806

Deel II.  De vorderingen die uit het misdrijf voortvloeien 809
Hoofdstuk 1.  De strafvordering 811

1.  Algemene beginselen 811
a.  strafvordering en vervolging 811
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b.  strafvordering, burgerlijke vordering en tuchtvordering 812
2.  Personen die de strafvordering uitoefenen 812

a.  principe 812
b.  ambtenaren openbaar ministerie die de strafvordering uitoefenen 813

(i) de procureur- generaal bij het Hof van Beroep 813
(ii) de procureur des Konings 813
(iii) de federale procureur 814

c.  uitzonderingen 815
d.  bevoegdheidsconflicten 815

(i) federaal parket en lokale parketten 815
(ii) ‘centralisering’ van de gerechtelijke onderzoeken 816

3.  Wijze waarop de strafvordering wordt uitgeoefend 816
a.  beleid inzake de strafvordering 816
b.  vervolging 817

(i) het instellen van de strafvordering 817
a. de vordering tot onderzoek 818
b. de rechtstreekse dagvaarding of oproeping per proces- 
verbaal (art.216quater Sv.) 818
c. het bevel tot onmiddellijke verschijning (art. 216quinquies Sv) 818

(ii) beperkingen t.a.v. het recht de strafvordering in te stellen 819
a. machtiging 819
b. aangifte 820
c. klacht van de benadeelde 820

c.  niet- vervolging: het sepot 820
(i) begrip 820
(ii) onderscheid tussen technisch of processueel sepot en beleidssepot 821
(iii) gevolgen van het sepot 822
(iv) nadelen van het sepot en de manier waarop eraan wordt verholpen 822

d.  buitengerechtelijke afhandeling door het parket 823
(i) de minnelijke schikking (art. 216bis Sv.) 824

a. begrip 824
b. toepassingsvoorwaarden 826
c. procedure 826
d. bedrag van de geldsom 829
e. rechten van het slachtoffer 830
f. kanttekeningen bij de minnelijke schikking 830

(ii) het verval van de strafvordering door de uitvoering van 
maatregelen en de naleving van voorwaarden (vroeger ‘bemid-
deling in strafzaken’) (art. 216ter Sv.) 832

a. begrip 832
b. toepassingsvoorwaarden 833
c. rechten van het slachtoffer 833
d. procedure 834

(iii) burgerlijke vordering van de arbeidsauditeur 834
(iv) het tijdelijk huisverbod 835

e.  administratieve afhandeling van misdrijven: het voorbeeld van 
de gemeentelijke administratieve sancties 836

f.  voorafgaande erkenning van schuld 838
(i) totstandkoming en begripsafbakening 838
(ii) toepassingsgebied 839
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(iii) procedure 840
(iv) gevolgen t.a.v. het slachtoffer 842
(v) kanttekeningen 843

4.  Personen tegen wie de strafvordering wordt uitgeoefend 843
a.  principe 843
b.  de immuniteiten 844

(i) de Koning 845
(ii) parlementsleden 845

a. misdrijven in uitoefening van de parlementaire functie 846
b. andere misdrijven 846
c. kanttekeningen 847

(iii) Europarlementsleden 848
a. misdrijven in uitoefening van de parlementaire functie 848
b. andere misdrijven 848

(iv) buitenlandse staatshoofden 849
a. staatshoofden in functie 849
b. voormalige staatshoofden 850

(v) diplomatieke ambtenaren 851
(vi) consulaire ambtenaren 852
(vii) ambtenaren van internationale organisaties 853
(viii) leden van vreemde strijdkrachten 853

c.  bijzondere regels voor bepaalde categorieën personen 854
(i) ministers 854

a. historiek 854
b. art. 103 en 125 Grondwet 855
c. kanttekeningen 857

(ii) magistraten en hoge functionarissen 858
5.  (Extra)territoriale gelding van de strafvordering 860

a.  misdrijven op Belgisch grondgebied gepleegd 861
(i) ambassades 861
(ii) consulaten 862
(iii) gebouwen van internationale organisaties 862
(iv) het koninklijk paleis 862

b.  misdrijven in het buitenland gepleegd 862
(i) facultatief karakter van de vervolgingen 864
(ii) ‘officieel bericht’ van de vreemde overheid of klacht van de 
benadeelde 864
(iii) de aanwezigheid van de verdachte op Belgisch grondgebied 865
(iv) ne bis in idem 866
(v) speciale filters voor zware inbreuken tegen het internationaal 
humanitair recht en sommige andere internationale misdrijven 866

c.  misdrijven door Belgische militairen in het buitenland gepleegd 867
6.  Prejudiciële vragen en prejudiciële geschillen 867

a.  prejudiciële vragen 868
(i) vragen van Europees Unierecht 868
(ii) vragen van Belgisch grondwettelijk recht 869

b.  prejudiciële geschillen 871
7.  Verval van de strafvordering 873

a.  de opheffing of vernietiging van de strafwet (art. 2, tweede lid Sw.) 873
b.  amnestie 874
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c.  de klachtafstand bij klachtmisdrijven 874
d.  de dood van de verdachte 874

(i) natuurlijke personen 874
(ii) rechtspersonen 875

e.  de verjaring (art. 21-25 VTSv) 875
(i) begrip 875
(ii) termijnen 877
(iii) berekening van de verjaringstermijn 879

a. aanvang van de verjaringstermijn 879
b. einde van de verjaringstermijn 881

(iv) de stuiting van de verjaring (art. 22 VTSv.) 882
a. periode waarin de stuiting kan plaats vinden 882
b. wijze waarop de stuiting plaats vindt 883
c. omvang van de stuiting 883

(v) de schorsing van de verjaring (art. 24 VTSv.) 884
a. uitstel van de regeling der rechtspleging 885
b. (buitengewoon) verzet 886
c. de behandeling van bepaalde excepties door het vonnisgerecht 887
d. prejudiciële geschillen 887
e. opschorting uitspraak veroordeling 888
f. parlementaire onschendbaarheid 888
g. minnelijke schikking en bemiddeling in strafzaken 888
h. cassatieberoep 888
i. vordering tot heropening strafzaak 888

f.  het rechterlijk gewijsde 889
(i) voorwaarden i.v.m. de vroegere uitspraak 890

a. een strafrechtelijke uitspraak 890
b. over de grond van de zaak 891
c. de beslissing moet in kracht van gewijsde getreden zijn 892
d. de beslissing moet uitgaan van een Belgische strafrechter 892

(ii) voorwaarden i.v.m. de nieuwe vervolgingen 892
a. het moet gaan om dezelfde persoon 892
b. het moet gaan om hetzelfde feit 893

(iii) het ne bis in idem- effect van buitenlandse rechterlijke uitspraken 894
a. de gemeenrechtelijke regeling (art. 13 VTSv.) 896
b. de regeling t.a.v. de Schengenlanden en bepaalde EU- lidstaten 897

g.  de buitengerechtelijke afhandeling 900
(i) de minnelijke schikking en de bemiddeling door het parket, 
thans verval van de strafvordering door de uitvoering van maat-
regelen en de naleving van voorwaarden 901
(ii) de onmiddellijke inning en het bevel tot betalen op grond 
van de Wegverkeerswet 901
(iii) de dading door sommige administraties 902

a. dading inzake douane en accijnzen 902
b. dading inzake bepaalde inbreuken op de Prijzenwet 902
c. dading op grond van het wetboek van economisch recht 902

(iv) de administratieve geldboete 903
Hoofdstuk 2.  De burgerlijke vordering 905

1.  Algemene beginselen 905
2.  Personen die de burgerlijke vordering uitoefenen 908
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a.  personen die rechtstreeks door het misdrijf werden benadeeld 908
b.  uitzonderlijk: verenigingen en instellingen van openbaar nut 910

3.  Personen tegen wie de burgerlijke vordering wordt uitgeoefend 912
a.  de verdachte 912
b.  de burgerlijk aansprakelijke partij 913
c.  de rechtsopvolgers van de verdachte 913

4.  Gevallen waarin geen burgerlijke partijstelling mogelijk is 913
5.  Voorwerp van de burgerlijke vordering 915
6.  Wijze waarop de burgerlijke vordering wordt uitgeoefend 916

a.  de keuze tussen de burgerlijke rechtbanken en de strafgerechten 916
b.  de burgerlijke vordering voor de strafgerechten 920

(i) de strafvordering was reeds aanhangig voor de strafrechter 921
(ii) de strafvordering was nog niet aanhangig voor de strafrechter 921

a. rechtstreekse dagvaarding voor het vonnisgerecht 922
b. de klacht met burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter 923

(iii) het ambtshalve aanhouden van de burgerlijke belangen (art. 
4, tweede lid VTSv.) 925

c.  de burgerlijke vordering voor de burgerlijke rechtbanken 926
7.  Verval van de burgerlijke vordering 927

a.  de afstand van rechtsvordering en dading 928
b.  de verjaring van de burgerlijke vordering 928
c.  het rechterlijk gewijsde 930

8.  Gezag strafrechtelijk gewijsde t.a.v. burgerlijk gewijsde 930
a.  principe 930
b.  draagwijdte 931

(i) noodzakelijk 932
(ii) zeker 932
(iii) hoofdzakelijk 933
(iv) enkel t.a.v. wie partij was in de strafprocedure? 933

9.  Hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden 934
Deel III.  Het vooronderzoek in strafzaken 937

Hoofdstuk 1.  Wijze waarop het onderzoek gevoerd wordt 939
1.  Opsporingsonderzoek en gerechtelijk onderzoek 939
2.  Wijze waarop misdrijven ter kennis komen van de overheid 941

a.  klachten, aangiften en ambtelijke vaststellingen 941
(i) klacht 942
(ii) de aangifte door particulieren 942
(iii) de ambtelijke aangifte 943

a. algemeen principe 943
b. bijzondere regeling voor fiscale misdrijven 944

b.  proces- verbaal en straf dos sier 946
(i) proces- verbaal 946
(ii) straf dos sier 947
(iii) vertrouwelijk dossier 948

3.  Wijze waarop misdrijven worden opgespoord en vastgesteld 949
a.  situering 949
b.  permissieve regel, legaliteit en loyauteit 950
c.  sanctionering van onregelmatige opsporingshandelingen 953
d.  opsporing en vaststelling van misdrijven en het EVRM 954

(i) gebruik van dwang en geweld 954
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a. dwang, gebruik van geweld en art. 3 EVRM 954
b. dwang, gebruik van geweld en de Wet Politieambt 955

(ii) recht op persoonlijke vrijheid 956
(iii) recht op een eerlijk proces 957
(iv) recht op privacy 958

4.  Rechten verdachte, inverdenkinggestelde, burgerlijke partij en 
derde- beslagene tijdens het vooronderzoek 962
a.  het recht inzage te vragen in het straf dos sier (art. 21bis en 61ter Sv.) 963
b. het strafrechtelijk kortgeding (art. 28sexies, 61quater en 61sexies Sv.) 966
c.  het recht bijkomende onderzoekshandelingen te vragen (art. 

61quinquies Sv.) 972
(i) algemeen 972
(ii) kanttekeningen 973

Hoofdstuk 2.  Personen belast met de opsporing en vaststelling van misdrijven 975
1.  Algemene beginselen 975
2.  De leidinggevende magistraten 977

a.  het openbaar ministerie 977
(i) de procureur des Konings 977
(ii) de federale procureur 979

b.  de onderzoeksrechter 981
(i) algemeen 981
(ii) delegatie van bevoegdheden 982
(iii) ambtelijke opdrachten 983

3.  De politiediensten 984
a.  opsporingstaken van de geïntegreerde politiedienst 984
b.  verhouding leidinggevende magistraten politiediensten 986

(i) opsporingen in opdracht van procureur des Konings of on-
derzoeksrechter 986
(ii) autonome opsporing door de politiediensten 986

Hoofdstuk 3.  Het opsporingsonderzoek 989
1.  Begrip 989
2.  De heterdaadprocedure 990

a.  verrichtingen bij betrapping op heterdaad 990
(i) principe 990
(ii) oorsprong van de speciale regels i.v.m. heterdaad 991
(iii) bijzondere bevoegdheden bij betrapping op heterdaad 992

b.  ‘gewone’ verrichtingen 993
3.  De proactieve recherche 994

a.  algemeen 994
b.  voorwaarden (art. 28bis, § 2 Sv.) 995

4.  Het ‘kaalpluk- onderzoek‘ 996
5.  Afsluiting van het opsporingsonderzoek 999

a.  niet- vervolging: sepot, minnelijke schikking of bemiddeling 999
b.  vordering tot onderzoek 1000
c.  dagvaarding of oproeping voor het vonnisgerecht 1000

Hoofdstuk 4.  Het gerechtelijk onderzoek 1002
1.  Begrip 1002
2.  Taakomschrijving van de onderzoeksrechter 1003
3.  Saisine van de onderzoeksrechter 1004

a.  wijze waarop de onderzoeksrechter geadiëerd wordt 1004
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(i) vordering tot onderzoek (art. 47 Sv.) 1004
(ii) klacht met burgerlijke partijstelling van de benadeelde (art. 63 Sv.) 1005
(iii) uitzonderlijk: auto- saisine bij betrapping op heterdaad (art. 59 Sv.) 1006
(iv) de ‘mini- instructie‘ 1006

b.  omvang van de saisine 1007
(i) in rem, niet in personam 1008
(ii) samenhangende en ondeelbare misdrijven? 1009

a. samenhangende misdrijven 1009
b. ondeelbare misdrijven 1009

c.  gevolgen van de saisine 1010
4.  Verhouding onderzoeksrechter- procureur des Konings 1012

a.  situering 1012
b.  vorderingen van de procureur des Konings t.a.v. de onderzoeksrechter 1013
c.  rechtsmiddelen 1013

(i) hoger beroep door de procureur des Konings 1013
(ii) cassatieberoep door de procureur des Konings 1014

5.  Afsluiting van het gerechtelijk onderzoek: de regeling van de rechtspleging 1014
a.  situering 1014
b.  procedure voorafgaand aan de regeling der rechtspleging 1015

(i) beschikking tot mededeling van de onderzoeksrechter 1015
(ii) eindvordering van de procureur des Konings 1015

c.  de procedure voor de raadkamer 1016
(i) vaststellen datum van verschijning en afhandeling van even-
tuele verzoeken tot bijkomende onderzoekshandelingen 1016
(ii) zitting van de raadkamer 1018

d.  mogelijke beslissingen van de raadkamer 1020
(i) buitenvervolgingstelling of verwijzing 1020

a. buitenvervolgingstelling (art. 128 Sv.) 1020
b. verwijzing naar het vonnisgerecht 1022

(ii) de zuivering der ‘nietigheden’ 1023
(iii) beslissingen i.v.m. het onderzoek 1023
(iv) beslissingen over de grond van de zaak 1025

e.  rechtsmiddelen tegen de beschikking over de rechtspleging 1025
(i) hoger beroep bij de kamer van inbeschuldigingstelling 1025

a. hoger beroep door het openbaar ministerie en de burgerlijke partij 1025
b. hoger beroep door de inverdenkinggestelde 1027
c. termijnen en procedure voor de kamer van inbeschuldi-
gingstelling 1028

(ii) cassatieberoep 1029
6.  Controle door de kamer van inbeschuldigingstelling 1030

a.  ambtshalve toezicht op het verloop van de gerechtelijke onderzoeken 1030
b.  toezicht op langdurige onderzoeken 1031
c.  toezicht op de regelmatigheid van de rechtspleging 1032

(i) zuivering van de ‘nietigheden’ 1032
a. welke ‘nietigheden’? 1032
b. wanneer in de procedure? 1033
c. op wiens verzoek? 1034
d. openbaarheid van de procedure voor de kamer van inbe-
schuldigingstelling 1035
e. nietigheden kunnen slechts één keer worden opgeworpen 1035
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f. zuivering van het straf dos sier (art. 235bis, § 6 Sv.) 1036
g. cassatieberoep tegen arresten waardoor de ‘nietigheden’ 
worden gezuiverd 1038

(ii) kanttekeningen 1039
Hoofdstuk 5.  Onderzoeksverrichtingen 1042

1.  Het opnemen van klachten en aangiften 1043
2.  Identiteitscontroles en het houden van gegevensbestanden 1043

a.  verzamelen van informatie 1043
b.  houden van een gegevensbestand 1044
c.  misdaadanalyses 1045

3.  Plaatsbezoek 1047
4.  Observatie 1048
5.  Ondervraging van de verdachte 1048

a.  minimumrechten ondervraagde persoon 1048
(i) algemeen 1048
(ii) recht op een advocaat 1052
(iii) zwijgrecht en cautieplicht 1057

a. principe 1057
b. sanctie 1058

(iv) recht op een kopie van het PV van verhoor 1058
b.  ondervraging verdachte binnen opsporingsonderzoek 1058

(i) verloop van de ondervraging 1058
(ii) vrijheidsberoving ondervraagde persoon 1059

c.  ondervraging verdachte binnen gerechtelijk onderzoek 1059
(i) plicht tot ondervraging? 1059
(ii) oproeping verdachte 1060
(iii) verloop van de ondervraging 1060
(iv) zwijgrecht maar geen eed 1060
(v) samenvattende ondervraging 1061

d.  ondervraging met behulp van audiovisuele media 1062
e.  verhoor met een polygraaftest 1062
f.  de vrijheidsberoving van de verdachte 1063

6.  Inverdenkingstelling van de verdachte 1064
a.  principe 1064
b.  rechten inverdenkinggestelde 1064
c.  impliciete inverdenkingstelling 1065
d.  inverdenkingstelling en loyauteitsplicht 1066

7.  Getuigenverhoor 1067
a.  getuigenverhoor in het raam van een opsporingsonderzoek 1067
b.  getuigenverhoor in het raam van een gerechtelijk onderzoek 1068

(i) begrip 1068
(ii) oproeping van getuigen 1069
(iii) de eedaflegging 1069
(iv) spreekplicht en zwijgrecht 1070
 (v) minderjarige en kwetsbare meerderjarige getuigen en slachtoffers 1073

c.  anonieme getuigen 1074
(i) gedeeltelijke anonimiteit (art. 75bis Sv.) 1076
(ii) volledige anonimiteit (art. 86bis Sv.) 1078
(iii) is de Belgische regeling in overeenstemming met het EVRM? 1080
(iv) anonieme tip 1081
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d.  bedreigde getuigen 1081
(i) toepassingsgebied (art. 102 Sv.) 1081
(ii) beschermingsmaatregelen (art. 104 Sv.) 1082
(iii) toepassingsvoorwaarden (art. 104 Sv.) 1083
(iv) getuigenbeschermingscommissie (art. 103 Sv.) 1083
(v) besluitvormingsprocedure (art. 105 Sv.) 1083

e.  ‘medewerkers met het gerecht’? 1085
f.  verhoor met behulp van audiovisuele media 1089

8.  Inwinnen van informatie en bevriezen van tegoeden m.b.t. finan-
ciële producten, diensten en verrichtingen 1091

9.  Deskundigenonderzoek 1093
a.  het deskundigenonderzoek in het raam van een opsporingsonderzoek 1093

(i) algemeen 1093
(ii) autopsie 1094
(iii) bloedmonsters 1095
(iv) het psychiatrisch deskundigenonderzoek 1096

b.  het deskundigenonderzoek in het raam van een gerechtelijk onderzoek 1098
(i) algemeen 1098
(ii) niet- tegensprekelijk karakter 1099

10.  DNA- onderzoek 1102
a.  DNA- onderzoek in het raam van een opsporingsonderzoek 1102
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