
C
opyright by W

olters K
luw

er B
elgium

     C
om

pany: V
U

B
     D

ow
nload date: 11/10/2018

12 | Forum juristenkrant@wolterskluwer.com

Maarten Colette

Op 27 november 2008 staat het Belgi-
sche strafrechtlandschap letterlijk 
aan de vooravond van een Coperni-
caanse wending. Tot voor Salduz 
gaat het EHRM steeds in concreto 

na of het ontbreken van een advocaat bij het 
verhoor te verantwoorden valt in het licht van 
de hele procedure. Die conceptuele aanpak, 
die in het teken staat van de generieke fair 
trial-bepaling van artikel 6 § 1 van het ver-
drag, verdwijnt met Salduz uit beeld: de eer-
lijke procesvoering faalt als de rechter een 
verklaring bezigt die een verdachte aflegt 
zonder bijstand door een advocaat (artikel 6 § 
3(c) EVRM).
Die bewijsuitsluitingseis noemt het Hof de 
bright-line rule. Een veroordeling kan niet met 
het bewijs worden bedacht dat verkregen is 
met miskenning van het bijstandsrecht. Die 
verhaallijn gaat terug op een causale beschrij-
ving van het strafproces en de rechten voor-
zien in het verdrag. Het Hof geeft voor dat die 
rechten praktisch en effectief moeten zijn. 
Precies de kwetsbare situatie van iemand die 
de juridische semantisering van een verkla-
ring nooit helemaal kan overzien (een ver-
dachte), brengt met zich mee dat overheden 
zich moeten inspannen om de wilsvrijheid 
van de betrokkene naar een hoger niveau te 
tillen door de kundige tussenkomst van een 
talige derde (de advocaat).

Drie bouwstenen
In Salduz schrijft het Hof drie recepten voor 
die in het teken staan van die wilsvrijheid. 
Ten eerste valt een verdachte aan onvrijheid 
ten prooi wanneer hij overrompeld wordt 
door de situatie waarin hij bij aanvang van 

Werf 1: het begrip verhoor. Dat begrip is naar 
Belgisch recht niet omschreven en we weten 
vaak niet helemaal (en soms helemaal niet) 
wat ermee wordt bedoeld. Het verhoor wordt 
daarom nog al te vaak op een ambachtelijke 
leest geschoeid. Referenties als ‘koetjes en 
kalfjes’, ‘losse babbels’ en ‘spontane uitlatin-
gen’ doorstaan de toets van het Hof van Cas-
satie, terwijl we moeten aannemen dat het 
Mensenrechtenhof meer beroepsernst ver-
langt.
Werf 2: de bewijsuitsluitingseis. Sinds de zaak 
van Ibrahim tegen Verenigd Koninkrijk (zie 
RW 2017-18, 837) zaait het Hof twijfel over de 
rekenkundige koppeling van het gebrek aan 
rechtsbijstand aan de sanctie. In Ibrahim is het 
Hof van oordeel dat de schending van het 
recht op bijstand (artikel 6 § 3(c) EVRM) niet 
ipso facto moet leiden tot een oneerlijk proces 
(artikel 6 § 1 EVRM). Het volstaat dat compen-
serende waarborgen en situationele factoren 
het gebrek aan bijstand met de mantel der 
liefde bedekken. Daarmee zijn we, wat de 
bright-line rule betreft, terug naar af. Het Hof 
van Cassatie ging bij arrest van 31 oktober 
2017 alvast gulzig in op de door Straatsburg 
geschonken tweede kans.
Werf 3: de algemene denklijnen waarmee de 
Straatsburgse rechter het recht op een advo-
caat bedenkt. Als we aannemen dat artikel 6 § 
3(c) EVRM een zelfstandig recht belichaamt, 
zonder dat een terugkoppeling naar de gene-
rieke fair trial-rechten van artikel 6 § 1 EVRM 
zich opdringt, dan geeft men daarmee te den-
ken dat het recht van verdediging in de on-
derzoeksfase (de equality of arms) dé ratio 
achter Salduz is. Veel arresten van het Hof 
sinds 2008 zijn een doorslag van dat recht van 
verdediging, van het feit dat het deel belang-
rijker is dan het geheel. Anderen zijn dat niet, 
en in die zaken komt het Hof vooral te spre-
ken over nemo tenetur.
De eerste twee bijzondere werven zijn een af-
geleide van de aanverwante derde werf, en 
verschillende vragen blijven anno 2018 over-
eind. Als het recht van verdediging de Salduz-
rechtspraak domineert, moeten we (werf 1) 
het bijstandsrecht dan toeschrijven bij 
pseudo verhoorsituaties, zoals vragen die 
men stelt bij een zoeking? En als nemo tenetur 
het bijstandsrecht kan verklaren, moet er dan 
een Europese Miranda warning zijn? Als het 
recht van verdediging de werkhypothese is, 
kunnen we (werf 2) dan wel met het nuttig-
heidscriterium van de bewijsuitsluiting vol-
staan? En als nemo tenetur een mensenrecht 
is, kan dat recht dan met maatschappelijke 
euvels in de schaal gelegd worden?
Maar de meest controversiële vraag die het 
Hof het komende decennium moet beslech-
ten, is de verhouding van de derde werf tot 
zichzelf: aangenomen dat een verdachte zich 
na Salduz in een (min of meer) gelijkwaardige 
rechtsbetrekking tot het OM verhoudt, moe-
ten we hem dan een gelijksoortige publieke 
functie toedichten? Kan van de verdachte een 
bepaalde proceshouding verlangd worden? Is 
de vorming van een spreekplicht mogelijk, en 
ook wenselijk? Een exotisch voorstel is dat 
niet. In de woelige genealogie van het zwijg-
recht sinds het laatste decennium van de 
voorbije eeuw zijn veel voorbeelden te vinden 
van zulke gevallen, waarin consequenties ver-
bonden worden aan de houding van een ver-
dachte.

Maarten Colette is op donderdag 29 november 2018 
te gast op de studiedag ‘Tien jaar Salduz’ in Leuven, 
georganiseerd door Die Keure en het tijdschrift 
P&R.

een strafproces verkeert: het verhoor. Wat 
een verhoor is, moet daarom worden om-
schreven of minstens worden gesitueerd. Im-
mers, de speelse vraag wat een verhoor is, 
wordt met Salduz een wel erg concrete vraag, 
nu het verhoor beduidend méér rechten beli-
chaamt dan voorheen: het recht op consulta-

tie en bijstand door een advocaat. Ten tweede 
schenkt het Hof klare wijn over het offer dat 
de lidstaten moeten brengen ten overstaan 
van het bijstandsrecht: wat is een passende 
straf voor overheden die voorbijgaan aan het 
verdrag? In een derde stap moet het Hof dui-
delijk maken welke centrale intuïtie een licht 
werpt op de eerste twee vragen: welke norma-
tieve oriëntatie wil men met het bijstands-
recht binnen het bereik van het verhoor bren-
gen?
Het begrip verhoor neemt het Hof met frisse 
tegenzin in de mond. Er is, zo blijkt, geen ob-
jectieve maatstaf voorhanden die het verhoor 
met een coherente samenhang bedenkt, geen 
clair-obscur. Wel houdt het Hof vol dat het 
uitgangspunt moet zijn, dat ‘elk gesprek’ met 
een verdachte een formeel en structureel op-
treden vereist met mededeling van rechten, 
en dat een informele uitlegging van het ver-

hoor (zoals gesprekken over koetjes en kalf-
jes) misplaatst is (zie Juristenkrant nr. 257, 1). 
Ook wat de sanctie aangaat, is de situatie 
voor de lidstaten bij het verdrag betrekkelijk 
helder en aannemelijk: een verhoor zonder 
bijstand van een advocaat kan geen veroorde-
ling op grond van de kwestieuze verklaring 
opleveren.
Het venijn zit in de staart, in de achterliggen-
de oriëntatie van het recht op bijstand door 
een advocaat. In Salduz flirt het Hof met het 
nemo tenetur-beginsel, het recht van eenieder 
om niet aan de eigen vervolging mee te wer-
ken en om de grofste leugens te vertolken, en 
blaast het veel stoom over het feit dat een ad-
vocaat (in wezen passief) moet toezien op het 
recht om niet onder ontoelaatbare druk of 
dwang bevraagd te worden. Later gaat het 
Hof ook andere accenten leggen en vooral in-
zetten op de equality of arms: de verdachte is 

een handelend individu, dat zijn rechtsposi-
tie zelfstandig moet kunnen overzien en 
vormgeven. De eerste twee bouwstenen staan 
of vallen met de manier waarop het Hof het 
komende decennium met die derde, verkla-
rende bouwsteen van de Salduzrechtspraak 
omgaat. Zij is het fundament waarop het Sal-
duz-bouwwerk gegrondvest is.

Drie werven
Wie niet beter weet, zou wel met blijdschap 
moeten aannemen dat de vijver met Salduzcon-
troversen na een decennium van trekken en du-
wen inmiddels drooggelegd is. Toch is dat 
slechts schone schijn. De lacunes en de vragen 
waar we anno nu voor staan zijn vervlochten 
met de drie hogerbeschreven bouwstenen van 
de Salduzrechtspraak. Het zijn de drie werven 
voor de komende tien jaar, drie begrippen die 
het Hof in één adem zal moeten aanpakken.

De Salduzrechtspraak heeft veel stof doen opwaaien en tal van wetgevers, 
rechters en schrijvers de voorbije tien jaar voor onnoemelijk veel problemen 
gesteld. De assumpties en intuïties van het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens in Salduz zijn zo Copernicaans en zo opzienbarend, dat zij in het 
geheel niet zijn voltooid. Maarten Colette (VUB) blikt terug op de drie bouwste-
nen van de Salduzrechtspraak en op de verworven principes, en kijkt vooruit 
naar de drie uitdagingen die anno 2018 in het verschiet liggen.
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Is de vorming van een spreekplicht  
mogelijk en wenselijk?


