BELEIDSNOTA Nederlandse Orde nr. 7 van 25 november 2019
Bijstand bij verhoor in dossier met meerdere verdachten

De Stafhouder ontvangt regelmatig vragen aangaande de mogelijkheid tot bijstand van meerdere
verdachten in één strafrechtelijk dossier.
In de regel kan een advocaat niet optreden voor meerdere verdachten in éénzelfde strafzaak
tijdens het onderzoek en de regeling van de rechtspleging. De Stafhouder steunt zich hiervoor op
de artikelen 1, 2, 4 en 5 t.e.m. 7 van de Codex Deontologie voor Advocaten. Dit verbod geldt bij
toepassing van artikel 9 Codex Deontologie voor het volledige kantoor, associatie en groepering.
Om deze regels nogmaals in herinnering te brengen en de nodige bekendheid te geven, werd
beslist ze in een beleidsnota op te nemen.
***
Elke verdachte heeft recht op absolute onafhankelijkheid, partijdigheid en geheimhouding van
zijn advocaat tijdens het onderzoek. De belangen van elke verdachte zijn in de regel verschillend
en individueel.
In de meeste gevallen is het onmogelijk – tijdens het onderzoek of de regeling van de
rechtspleging – te bepalen of de belangen tussen verschillende verdachten tegenstrijdig zijn,
maar minstens is er steeds een wezenlijke dreiging daartoe aanwezig. Artikel 5 Codex
Deontologie voor Advocaten verbiedt een advocaat in dat geval op te treden voor meerdere
verdachten.
Elke advocaat is overigens gehouden tot het respecteren van zijn/haar beroepsgeheim, hetgeen
eveneens in het gedrang zou kunnen komen indien één advocaat meerdere verdachten in
hetzelfde onderzoek bijstaat.
Een advocaat, die toch zou optreden voor meerdere verdachten en nadien vaststelt dat er een
belangenconflict aanwezig is tussen deze verdachten, moet zich voor elke partij terugtrekken.
De advocaat zal in elk geval dan ook slechts één verdachte kunnen bijstaan tijdens een
strafrechtelijk onderzoek en tijdens de regeling van de rechtspleging.
Een eventueel akkoord van meerdere verdachten / cliënten wijzigt dit niet.

Artikel 6, §1, tweede streepje Codex Deontologie voor Advocaten stelt immers als voorwaarde
dat er in dat geval geen gevaar mag bestaan voor de schending van zijn/haar beroepsgeheim,
noch van zijn/haar onafhankelijkheid. Deze voorwaarden zullen, gelet op het inherent
belangenconflict, nooit vervuld zijn indien een advocaat zou optreden voor meerdere verdachten
tijdens een strafrechtelijk onderzoek of tijdens de regeling van de rechtspleging.
Het bovenstaande geldt ongeacht de advocaat via de permanentiedienst, dan wel via eigen keuze,
werd aangesteld. Inzake de permanentiedienst is de materie geregeld door het uniform reglement
verhoorbijstand Salduz in het kader van de permanentiedienst.
Indien op het einde van het onderzoek zou blijken dat er geen belangenconflict bestaat tussen
bepaalde verdachten en deze de advocaat, die één van hen heeft bijgestaan tijdens het onderzoek,
verzoeken om tevens hun belangen te verdedigen voor het vonnisgerecht, kan deze dat, na de
regeling van de rechtspleging, mits er uiteraard geen gevaar dreigt voor schending van het
beroepsgeheim, noch voor de onafhankelijkheid van de advocaat, noch voor enige andere
deontologische verplichting van deze laatste.
Op het principe dat de advocaat tijdens het onderzoek of tijdens de regeling van de rechtspleging,
niet kan optreden voor meerdere verdachten, omdat het op dat ogenblik onmogelijk is in te
schatten of er een belangenconflict bestaat of kan bestaan, kan in bepaalde gevallen een
uitzondering bestaan. Enkel wanneer het overduidelijk is dat de belangen van verschillende
verdachten volledig samenlopen, zou een advocaat kunnen optreden voor meerdere verdachten.
Casuïstiek zal moeten aantonen wat de uitzonderingen zijn. Het is in die specifieke
uitzonderingsgevallen aangeraden contact op te nemen met de Stafhouder opdat deze positie kan
innemen.
***
De Orde en de Stafhouder mogen hun beleid te allen tijde intrekken of aanpassen, bij wijze van
algemene regel of op casuïstische basis.
Deze beleidsnota zal beschikbaar worden gesteld via de website en de Nieuwsbrief.
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