.nlvo
Organisatievan de biistandvan een advocaatnaar aanleidinqvan het
verhoor van een gearresteerdemeerderiariqeverdachte bii de
Leuven- concrete
in het qerechteliikarrondissement
onderzoeksrechter
werkwiize
Deze afsprakengelden tijdelijkin aÍwachtingvan de aangekondigdewetswijzigingvan de
Wet van 20 juli '1990 betreffendede voorlopige hechtenis en van het Wetboek van
Strafvordering.
Enkel deze afsprakenzijn geldig in het arrondissementLeuven.

1. Voorafgaandaan de consultatie:
1.1.Ten aanzienvan de verdachte:
heeÍt beslistom een verdachtete latenvoorleidenen dit
a) Van zodra de onderzoeksrechter
heeftmeegedeeldaan de politie,wordtdoor de politieaan de verdachtegevraagd:
- of hij beroepwil doen op een welbepaaldeadvocaatin het kadervan de bijstandnaar
van hetverhoorbij de onderzoeksrechter.
aanleiding
- in welke taal hij zichwenstuit te drukkenbij het verhoor.
- desgevallend,
in welke meergangbaretaal hij eventueelbereidis consultatiete voeren
met zijn advocaat.
opgenomen.
wordenin een proces-verbaal
Dezeverrichtingen
dient de
b) Minstenséén uur voor de geplandevoorleidingbij de onderzoeksrechter
verdachteaanwezigte zijn in het oude cellencomplexvan het gerechtsgebouw(in de
met het oog op de consultatiemet zijn advocaat.
kelderaan de kant van de Vaartstraat)
instructie
wordt, behoudensandersluidende
c) Uiterlijkop het ogenblikvan de consultatie
vanwege de parketmagistraatof de onderzoeksrechterovereenkomstig artikel
28quinquies$2Sv. en artikel57$ 2 Sv., aan de verdachteeen kopie van zijn eventueel
gesteld.
ter beschikking
verhoor,afgenomenbij de politie,
1.2.Tenaanzienvan de advocaat:
a) Nadat de politie de aan de verdachtegevraagde informatiesub 1.1.a) aan de
of ztlngriffiercontact
doorgemeldheeft, neemt de onderzoeksrechter
onderzoeksrechter
04781095 189 en doet
van de balievia volgendoproepnummer
op met de permanentie
volgendemededelingen:
- de identiteitvan de verdachte
door het
- een summiereomschrijving
van de feitenen/oíde saisine,zoalsgeformuleerd
openbaarministerieof de burgerlijkepartij
- de door de verdachtegesprokentaal voor de consultatieen het verhoor
- de naam van de gevorderdetolk voor het verhoorbij politieen/ofonderzoeksrechter
- het vooropgestelde
van de verdachtebij de onderzoeksrechter
uur van de ondervraging
- de locatiewaar de advocaatzich kan aanmeldenmet het oog op de consultatiemet deze
verdachte
- desgevallend,
de naamvan advocaatvan keuzevan de verdachte.
Er wordt naar gestreefddeze kennisgevingminstens twee uur vooraÍgaandaan het
te latenplaatsvinden.
verhoorbij de onderzoeksrechter
b) Indiende advocaatvan keuze van de verdachtedoor de permanentieniet kan worden
aan de
bereiktof indiendeze nietwenstop te treden,zal een advocaatmet permanentie
balieootreden.
c) Er wordtgeen inzagegegevenvan het dossier.
d) De advoCaatzal zich steedstegenoverde politie,het Korps Toezichten Beheer en de
onderzoeksrechtermoeten kunnen identificeren aan de hand van zljn geldige
voorzienvan zijnfoto.
advocatenpas,
van
de politie zal de advocaat zich aan een controle met een
e) Op verzoek
van hetzelfdegeslachtof aan een
door een politiefunctionaris
veiligheidsfouillering
opdatde politiezich ervan zou kunnenvergewissen
controlemet scanneronderwerpen
dat de advocaatniet in het bezitis van voorwerpenof stoffendie gevaarlijkzijn of die een

ontvluchting
kunnenvergemakkelijken.
Onder meer geen gsm{oestel,pc of enig ander
communicatiemiddel
wordttoegelaten
in de consultatieruimte.
Zolangvoormeldeapparatuurde aanwezigheid
van niettoegelatenvoorwerpensignaleert,
kande onderzoeksrechter
weigeren.
de consultatie
met de verdachte
f) lndien de verdachteuitdrukkelijkafstand doet van bijstand van een advocaat,zal de
advocaatdit onmiddellijk
melden.In voorkomendgevalzal de politiedit meldenaan de
onderzoeksrechter.
1.3.Ten aanzienvan de tolk:
a) Elketolkdie optreedtin het kadervan de hierbeschreven
afsprakenmoetbeëdigdzijn.
en een
b) De tolk zal zich desgevraagdidentificerenaan de hand van zijn identiteitskaart
bewijsvan beëdiging.
c) De tolk meldtspontaanelke band die hij met de verdachteheeft en die zijn onpartijdigheid
van zijnopdrachtzou kunnenin het gedrangbrengen.
bij het vervullen
d) De tolk zal zich desgevraagd aan een controle met een scanner of een
veiligheidsfouillering
dienen te onderwerpenopdat de politiezich ervan zou kunnen
vergewissendat de tolk niet in het bezitis van voorwerpenof stofÍendie gevaarlijkzijn of
pc of enig
kunnenvergemakkelijken.
Ondermeer geen gsm-toestel,
die een ontvluchting
wordttoegelaten
in de consultatieruimte.
andercommunicatiemiddel
1.4.Ten aanzienvan de parketmaqistraat:
heeft beslistom een verdachtete latenvoorleiden,deelt
Van zodrade onderzoeksrechter
die heeft gevorderd,
hij het uur van voorleidingeveneensmee aan de parketmagistraat,
parketmagistraat
de
ondervraging
door de
bij
waarnadeze meedeeltof er al dan niet een
zijn.
zal aanwezig
onderzoeksrechter

2. De consultatie:
a) Vanaf een uur voorafgaand aan de ondervragingbij de onderzoeksrechteris er
mogelijkheid
tot consultatie.Deze consultatieduurt maximum 30 minuten,doch kan
met
die de 24-uurstermijn
wordenbeperktof afgebrokeningevolgede noodwendigheden
zich meebrengtof indien het voorzienetijdstipvan aanvangvan de ondervragingbij de
is bereikt.
onderzoeksrechter
b) In afwachtingvan een speciaaldaartoeuitgerustlokaalvindt deze consultatieplaatsin het
Om toegangte krijgentot dit cellencomplex
in het gerechtsgebouw.
oude cellencomplex
tussen07.00uur en 22.00uur en op
weekdagen
dientde advocaatzichaan te melden:op
Toezicht en Beheer (lokaal 70
het
Korps
19.00
bij
uur
en
uur
zaterdagtussen 07.00
- telefoonnummer
0161214
gelegenop de eersteverdiepingin het oude gerechtsgebouw
754), en buiten voormelde uren en op zondag bij de conciërge (poort Vaartstraat016/214 596).
teleíoonnummer
c) In afwachtingvan een speciaaldaartoe uitgerustlokaal blijft de verdachtetijdens de
geboeidop de rug.
consultatie
d) Indiende advocaatof verdachteeen tolk nodig achten, moet deze tolk een andere zijn
optreedt.De advocaatkiestvrij de beëdigdetolk
dan de tolk die tijdensde ondervragingen
die hem bijstaaten doet ook het mogelijkeopdatdeze tijdigter plaatsezou zljn.
e) De consultatiegeschiedtvertrouwelijktussende advocaaten de verdachte,eventueelin
aanwezigheidvan een beédigdetolk. De advocaat kan niet verzoekendat de politie
tussende advocaaten
aanwezigblijfttijdensde consultatie,gelet op het beroepsgeheim
van de (politie)ambtenaar.
en de meldingsplicht
de verdachte
mag de advocaatgeen jas, aktetasof anderevoorwerpen,waarin
0 In de consultatieruimte
goederen kunnen opgeborgen worden, meenemen. Ook gevaarlijke en metalen
toestellen(ondermeer gsm-toestel,pc of enig ander
voorwerpenalsookalle elektronische
worden.De advocaatzal
mogenniet in deze ruimtebinnengebracht
communicatiemiddel)
opvolgen.
van de aanwezigepolitieambtenaren
verderalleveiligheidsinstructies
met de verdachte.In
g) Om veiligheidsredenen
kan de advocaatafzienvan een consultatie
die daarvanmeldingmaakt
dat gevaldienthij dit mee te delenaan de onderzoeksrechter
van verhoor.
in het oroces-verbaal

3. Tiidensde ondervraqingbii de onderzoeksrechter:
a) Tijdens de ondervragingworden in het kabinet van de onderzoeksrechteralle
noodzakelijke
praktische
genomenteneindede veiligheid
schikkingen
van eeniedertijdens
de ondervragingzoveelals nodigen als mogelijkte vrijwaren.
b) Tijdensde ondervragingis de advocaatdragervan zijn toga.
c) In het kader van het zwijgrechtvan de verdachtemag dL advocaatzijn cliënt adviseren
niette antwoordenop een bepaaldevraag.
d) Er vindt geen debat plaatstussen de onderzoeksrechter
en de advocaat,noch over het
verloopvan het verhoornochoverde beslissing
met betrekking
tot de aanhouding.
e) Ingevaler zich incidentenvoordoen,worden deze door de onderzoeksrechter
vàrmeldin
het proces-verbaal
van verhoor.
De advocaatkan bij het eindevan de ondervragingzijn opmerkingenover het verloopvan
de ondervragingformuleren.Deze opmerkingenworden door de onderzoeksrechter
vermeldin het proces-verbaal
van verhoor.
s) De advocaattekenthet proces-verbaalvan verhoorniet.
h ) Indien de advocaat niet op het vooropgesteldeuur van de ondervragingbij de
onderzoeksrechter
aanwezigis, kan de ondervragingaangevatworden.Als àe ádvócaat
vooralsnogter plaatsekomt,voegt hij zich bij de ondervraging.
i ) Behoudenstegenberichtvan de advocaatdie de ondervragingbij de onderzoeksrechter
bijwoont,wordt - in voorkomendgeval - dezeadvocaataangeschrevenin het kader van
de verschijningen
van de verdachtevoor de raadkamer.

Inwerkinqtredinq: vanaf 1 mei 20j j
Voormeldewerkwijzewordt geëvalueerdop verzoek van één van de ondergetekenden.
Problemen of incidentenworden onmiddellijkuitgewisseldtussen de voorzittervan oe
rechtbankvan eerste aanleg te Leuven, de procureurdes Konings te Leuven, oe
arbeidsauditeur
en de stafhouder
van de baliete Leuven.

Deze concrete werkwijze voor de organisatievan de bijstand van de advocaat naar
aanleidingvan het verhoorbij de onderzoeksrechters
van de rechtbankvan eersteaanlegte
Leuvenkwam tot standin overlegtussende voorzittervan de rechtbankvan eersteaanlegte
Leuven,de procureur
des Koningste Leuvenen de staíhouder
van de baliete Leuven,die de
nalevingervan bij de ledenvan respectievelijk
de rechtbankvan eersteaanlegte Leuven,het
parketen het arbeidsauditoraat
te Leuvenen de baliezullennastreven.

des Konings

e arbeidsauditeur

