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Verloop van de strafprocedure:

Jelle De Vriendt
Substituut-procureur des Konings

Parket West-Vlaanderen
Afdeling Brugge
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• VOORONDERZOEK - ONDERZOEK TER 
TERECHTZITTING

• FASE VOORONDERZOEK

�Geheim (partijen niet betrokken bij 
onderzoeksverrichtingen, resultaten niet meegedeeld, in 
eerste fase geen inzage)

�Niet-tegensprekelijk (expertises, ...)

�Schriftelijk (PV)

�Opsporingsonderzoek - gerechtelijk onderzoek
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• OPSPORINGSONDERZOEK

�Olv Parket

�Na klacht hetzij ambtshalve

�Geen dwangmaatregelen/ernstige inbreuken op privacy 
zonder tussenkomst onderzoeksrechter

�Beslissing: sepot, rechtstreeks dagvaarden of 
onderzoeksrechter vorderen
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• GERECHTELIJK ONDERZOEK

�Olv onderzoeksrechter

�Na vordering parket, na klacht bp-stelling, in principe niet 
ambtshalve

�Dwangmaatregelen ( tel.tap, aanhoudingen, ...)

�Rechten partijen: voorwaardelijk inzagerecht, 
strafrechtelijk kortgeding, bijkomend onderzoek

�Hoe afgesloten? Na kennisname dossier verzoekt parket 
aan de raadkamer hetzij verdachte buitenvervolging te 
stellen (generlei bezwaar) hetzij te verwijzen naar CRB
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• ONDERZOEKSMAATREGELEN

�HZ & IBN medisch dossier (aanwezigheid van orde 
geneesheren)

�Aanstellen wetsdokter (inzage medisch dossier)

�Onderzoek aan het lichaam, autopsie, ...

�Plaatsbezoek, ...

�Reconstructie

�Verhoren getuigen, slachtoffers, verdachten, ...
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• ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

�Openbaar: grondwettelijk verankerd, zowel zitting als 
uitspraak - uitz.: behandeling achter gesloten deuren 
indien openbaarheid gevaar oplever voor openbare orde 
of goede zeden

�tegensprekelijk (conclusies, tegenexpertise, bijkomende 
onderzoeksdaden, ...)

�Mondeling
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• TOPICS

�Niet-tegensprekelijkheid van het deskundigenonderzoek 
in fase vooronderzoek. 

�Pro: tegenexpertise is nog steeds mogelijk en 
resultaten kunnen vr rb nog worden betwist

�Contra: expertise zeer duur, tegenexpertise soms niet 
mogelijk, probleem vergoedingen deskundigen

�HvC: niet in strijd met rechten van verdediging en Art 6 
EVRM

�Pragmatisme?
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• TOPICS

�Beroepsgeheim (art 458 Sw)

�Geneesheren, heelkundigen, vroedvrouwen, 
paramedische functies, ...

�Uitzonderingen op beroepsgeheim:

�getuigenis in rechte - spreekrecht, 

�verhoor als verdachte (niet strafbaar indien 
geheimen onthult ter zijner verdediging)

�Wettelijke meldingsplicht

�art 20 Kb 31 mei 1885 in de gevallen die tot 
opsporingsonderzoek zouden kunnen leiden

�art 422bis Sw en 458bis Sw, 

�noodtoestand
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• VRAGEN?
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