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               WERKINSTRUCTIE SALDUZ  
Geldig van 1 april 2010 tot en met 14 november 2011 
 

 

 
Artikelen: 

§ 23 Besluit vergoeding rechtsbijstand (Bvr)  
§ Beleidsregel Raad voor Rechtsbijstand vergoeding raadplegen raadsman 

voorafgaand aan of bij het politieverhoor d.d. 26 januari 2010 
 
     
 
1. Regeling piketbijstand aan aangehouden verdachten in de periode  1 april 
2010 tot en met 14 november 2011 
  
 
 
Achtergrond 
 
Het College van procureurs-generaal heeft een ‘Aanwijzing rechtsbijstand 
politieverhoor’ opgesteld, die op 1 april 2010 in werking zal treden. Deze aanwijzing 
is op 16 maart 2010 in de Staatscourant gepubliceerd (bijlage 1).  
 
Op hetzelfde moment zal een nieuwe beleidsregel van de Raad voor Rechtsbijstand 
in werking treden, die is vastgesteld in de Raadsvergadering van 26 januari 2010. 
Deze beleidsregel heet: ‘Beleidsregel vergoedingen raadplegen raadsman 
voorafgaand aan of bij het politieverhoor’ (bijlage 2). 
 
In de Aanwijzing van het College van procureurs-generaal worden regels gegeven 
over het recht van de aangehouden verdachte om voorafgaand aan het 
politieverhoor een raadsman te raadplegen.  
Verdachten worden na aanhouding mondeling en via een flyer door de politie over 
hun rechten geïnformeerd.  
 
De door de Raad voor Rechtsbijstand betaalde rechtsbijstand voorafgaand aan het 
verhoor wordt voortaan ‘consultatiebijstand’ genoemd.  
Voor het inroepen consultatiebijstand is na 1 april 2010 niet langer vereist dat de 
politie een verdachte eerst in verzekering stelt (i.v.s).   
De politie kan na de aanhouding van een verdachte na aankomst op het 
politiebureau direct een melding voor een piketadvocaat uitdoen als het strafbaar feit 
i.v.s. waardig is. Verwacht wordt dat het aantal piketzaken hierdoor aanzienlijk kan 
toenemen.  
 
Wanneer heb je recht op gesubsidieerd consult vóór het verhoor? 
 
De politie regelt consultatiebijstand als je bent aangehouden voor een misdrijf dat 
i.v.s. waardig is en wordt meegenomen naar het politiebureau. Bij i.v.s. waardige 
misdrijven praat je over de ernstige en zeer ernstige misdrijven.  
De politie wacht na het uitdoen van een piketmelding 2 ½ uur met het verhoor, om 
consult van een advocaat mogelijk te maken. 
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Als je ouder bent dan 16 jaar mag je na je aanhouding meestal kiezen of je wel of 
niet een gesubsidieerd consult wilt krijgen. De politie zal na arrestatie een consult 
regelen voor je “regelen”: 

• als je tussen 12 en 16 jaar oud bent (16-minner) ; 
• als je bent aangehouden voor een zeer ernstig misdrijf. 

 
Wanneer heb je recht op een gesubsidieerde advocaat die aanwezig is bij je  
verhoor? 
 
Naast een regeling voor het consult, geeft de Aanwijzing regels over het recht op 
bijstand door een advocaat tijdens het politieverhoor. Dit heet ’verhoorbijstand’. 
Alleen minderjarige verdachten hebben recht op deze verhoorbijstand1. 
 
Wanneer heb je geen recht op gesubsidieerd consult vóór het verhoor? 
 
Als er sprake is van een strafbaar feit waarvoor geen i.v.s. mogelijk (in jargon heet 
dit de C-categorie), geldt dat de verdachte geen recht heeft op gesubsidieerd consult 
voorafgaand aan het verhoor. Dat recht heeft hij ook niet als hij minderjarig is. 
Rechtsbijstand voorafgaand aan het verhoor komt voor eigen rekening en wordt niet 
via het piketsysteem georganiseerd.  
Ook een LAT-vergoeding is niet mogelijk (werkinstructie strafrecht S.040 / S.050).   
 
Bij misdrijven waarvoor geen i.v.s. mogelijk is moet je op de eerste plaats denken 
aan delicten die als overtreding zijn gedefinieerd en verder aan lichtere misdrijven 
zoals vernieling, rijden onder invloed, doorrijden/verlaten plaats ongeval, 
exhibitionisme/schennis van de eerbaarheid. Hier heb je geen recht op gesubsidieerd 
consult. 
 
Ook als je niet aangehouden bent, maar thuis een brief krijgt waarin de politie je 
voor verhoor uitnodigt, heb je geen recht op gesubsidieerd consult. Bij zo’n brief is 
er overigens toch nog één uitzondering: als in de brief van de politie staat dat je bij 
verschijning op het politiebureau wordt aangehouden, zal de politie na je aanhouding 
een piketmelding uitdoen. Logisch. 
 
 
2. Piketvergoedingen vanaf 1 april 2010. GRAS. 
 
 
De piketvergoedingen voor bijstand voorafgaande aan en tijdens het verhoor worden 
per 1 april 2010 geregeld in de ’Beleidsregel vergoedingen raadplegen raadsman 
voorafgaand aan of bij het politieverhoor’ van de Raad. Vanaf dan gelden de 
volgende nieuwe vergoedingen: 
 

a) Bij consultatiebijstand ontvangt de advocaat 0,75 punt. 
b) Bij verhoorbijstand aan een minderjarige ontvangt de advocaat één keer 1 extra punt. 
c) Bij verhoorbijstand aan een minderjarige in geval van verdenking van een voltooid 

misdrijf als bedoeld in titel XIX (misdrijven tegen het leven gericht) ontvangt de 
advocaat één keer 4 extra punten. 

                                           
1 Uitzondering zijn de pilots moord en doodslag in Rotterdam en Amsterdam. Deze lopen tot 1 juni 2010 
door.  Voor deze twee pilots blijven de daarvoor vastgestelde afwijkende vergoedingsregels en de 
werkinstructie tot aanmaak van een ambtshalve toevoeging in tact. 
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De vergoeding voor consultatiebijstand wordt niet toegekend als de aangehouden 
verdachte in verzekering wordt gesteld. In dat geval zit de vergoeding voor 
consultatiebijstand volgens de Beleidsregel al verdisconteerd in de reguliere 
piketvergoeding van 1,5 punt. De advocaat die een vergoeding declareert voor 
bezoek op het politiebureau in het kader van de ivs, krijgt daarboven op dus geen 
extra vergoeding voor het consult.  
 
Voor het declareren van de strafpiket-vergoedingen is een nieuw formulier gemaakt. 
(bijlage 3).  
 
Gras wordt vóór 1 april 2010 aangepast voor het uitbetalen van de onder a), b) en c) 
genoemde vergoedingen. Opgenomen worden drie nieuwe attributen voor het 
vaststellen van de piketvergoeding: 

• Consult; 
• Verhoor: voor bijwonen verhoor minderjarige; 
• Verhoor VOLLEV: voor bijwonen verhoor minderjarige voltooid levensdelict. 

 
Consultatiebijstand in het weekend en op feestdagen krijgt vanuit GRAS automatisch 
een weekendtoeslag van 0.5 mee.  
De vergoedingen voor verhoorbijstand worden niet met deze toeslag verhoogd. 
 
Zoals gezegd, voor zowel consultatiebijstand als voor verhoorbijstand geldt dat deze 
alleen door de Raad worden vergoed indien het feit i.v.s waardig is.  
Wat dit betreft varen we volledig op het kompas van de politie die geen Salduz-
melding naar de piketcentrale of de advocatuur weg mag doen voor lichte feiten.  
Bij het vaststellen van declaraties zal de Raad wat dat betreft dus afgaan op het door 
de politie afgetekende piket-declaratieformulier.  
 
 
 
3.  Alle strafpiketvergoedingen nog een keer op een rij gezet: 

 wat nieuw is, staat cursief  
 

 
Nieuw op grond van de nieuwe Beleidsregel van de Raad zijn de volgende 
strafpiketvergoedinen: 

 
Piketverrichtingen in het kader van het politieverhoor:  
 
□ 0,75 punt voor consultatiebijstand aangehouden verdachte voorafgaand aan verhoor. 
 
□ 1 punt voor bijstand tijdens verhoor minderjarige verdachte. 
 
□ 4 punten voor bijstand tijdens verhoor minderjarige verdachte bij een voltooid levensdelict. 
 
Al lang geleden geregelde piketvergoedingen in het kader van de 
inverzekeringstelling volgens artikel 23 Besluit vergoedingen rechtsbijstand zijn:  
 
?� 1,5 punt voor bezoek aan in verzekering gestelde verdachte  
 
?� 1,5 punt voor bijstand tijdens de behandeling van de vordering tot bewaring   
 
?� 1,5 punt voor bijstand tijdens de behandeling van de rechtmatigheidstoets (art. 
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59a Sv) indien niet gelijktijdig met behandeling van de vordering tot inbewaringstelling. 
  

?� 1,5 punt voor de bijstand tijdens de behandeling van het hoger beroep op grond 
 
 
N.B. Als een advocaat 1.5 punt declareert voor een bezoek in het kader van de 

inverzekeringstelling, hoeft hij het bevel inverzekeringstelling niet meer mee te 
sturen met zijn declaratie.  

  Je hoeft dit bevel niet meer op te vragen, als de politie het bezoek na in 
verzekeringstelling heeft gecontroleerd en dat op het declaratieformulier heeft  
afgetekend.  

   
  Via de nieuwsbrief van 2 juni 2010 is de advocatuur over deze verandering 

geïnformeerd.  
 
  In de nieuwe versie van het declaratieformulier (juni 2010) staat niet meer 

vermeld dat het bevel inverzekeringstelling meegestuurd moet worden.  
 
 
4. Tolken 
 
 
Voor tolkendiensten kan de advocatuur gebruik maken van de diensten van 
Concorde Group B.V. Concorde Group B.V. factureert deze diensten rechtstreeks aan 
de Raad.  
Declareren van een tolk bij het regiokantoor is alleen mogelijk met: 
 

• Een verklaring niet kunnen leveren van Concorde. 
• De originele declaratie van de tolk.   

  
 
 
5. Berichtgeving aan de advocatuur 
 
Strafpiketadvocaten zijn op 12 maart 2010 en 2 juni 2010 via een E-Nieuwsbrief 
geïnformeerd over de voorgaande wijzigingen en het nieuwe declaratieformulier.  
  
 


